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Refusjonsrapport – Avamys til behandling av allergi sk rhinitt 
 

1 OPPSUMMERING 

 
Formål:  Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for flutikasonfuroat (Avamys) etter 
forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler 
mv. (blåreseptforskriften) § 2.  

 
Medisinsk godkjent indikasjon: Behandling av symptomer på allergisk rhinitt hos 
voksne og barn over 6 år. 
 
Refusjon er søkt med følgende informasjon: 
Refusjonsberettiget bruk:  
Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt hos voknse og barn over 6 år 
Refusjonskoder: 

ICPC ICD  
Kode Tekst Vilkår  Kode Tekst Vilkår  
R97 Allergisk rinitt  -  J30 Vasomotorisk og allergisk rinitt  -  
Vilkår: 
 -   

 
Bakgrunn:  Allergisk rhinitt er en atopisk øvre luftveisinflammasjon. Symptomer på 
lidelsen er nesetetthet, kløe i nesen, vanntynn renning fra nesen og nysing. Kløende 
ubehag i svelg og hals er også vanlig. Mange vil samtidig ha symptomer på en allergisk 
øyekatarr. Allergisk rhinitt oppfattes som en systemsykdom og kan være ledsaget av 
allmennsymptomer som tretthet, slapphet og hodepine.  
 
Ved behandling av allergisk rhinitt er unngåelse av kontakt med det man er allergisk 
mot, i den grad det er mulig, det aller viktigste. Utover dette består behandlingen 
hovedsakelig av medikamentell behandling. Lokalbehandling med glukokortikoider er 
førstevalg til behandling av ungdom og voksne. 
 
Avamys inneholder virkestoffet flutikasonfuroat som er et lokaltvirkende 
glukokortikoid med betennelsesdempende effekt til bruk i nesen. Regelmessig bruk er 
anbefalt for full terapeutisk effekt. Varigheten av behandlingen bør begrenses til den 
perioden man er under eksponering av allergener. 
 
Resultat: Søknaden baserer seg på studier der effekt og sikkerhet/tolerabilitet av 
Avamys respektive Nasonex (mometasonfuroat) sammenlignes med placebo. Det finnes 
ingen direkte sammenlignende studier med Avamys og Nasonex. Dokumentasjonen 
som finnes på disse to preparatene indikerer at effekten og sikkerheten/tolerabiliteten er 
sammenliknbar når det gjelder behandling av symptomer på allergisk rhinitt. 
Refusjonssøker foretar en kostnadsminimiseringsanalyse hvor behandling med Avamys 
sammenlignes med behandling med Nasonex. Resultatene tyder på at Avamys kan være 
et kostnadseffektivt alternativ til behandling med Nasonex. 



2008/05862-3 LØ/LR/BH 19-06-2008 side 
2/10 

 
 
Anbefaling/ vedtak:  
Etter en samlet vurdering mener Statens legemiddelverk at det er en 
sannsynlighetsovervekt for at behandling med Avamys er kostnadseffektiv behandling 
av pasienter med allergisk rhinitt. 

 
Statens legemiddelverk vedtar at Avamys (flutikasonfuroat) innvilges refusjon etter 
blåreseptforskriften § 2. 

 
Med følgende forbehold: 
Refusjon betinges av at prisen per DDD for Avamys ikke overstiger den vektede prisen 
per DDD for Nasonex. 

 
Vedtaket er betinget i den forstand at det kan revurderes og endres dersom det 
tilkommer nye forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket. 
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2 SØKNADSLOGG 

Refusjonssøker: GlaxoSmithKline AS 
                                 
Preparat:   Avamys 
Virkestoff:  flutikasonfuroat 
Indikasjon:  Behandling av symptomer på allergisk rhinitt 
ATC-nr:  R01AD12 
Søknadsprosess:  Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 15-04-2008 
   Saksbehandling startet:   22-04-2008 
   Vedtak fattet:     19-06-2008 
       Saksbehandlingstid:    58 dager 

3 INTRODUKSJON/BAKGRUNN 

 

3.1 Beskrivelse av det underliggende helseproblem 
Allergi er en overømfintlighet overfor allergener som normalt ikke er sykdomsfremkallende, 
dette kalles også atopi. Denne overømfintligheten vil gi en hypersensitivitetsreaksjon ved 
eksponering for spesifikke allergener. Reaksjonen vil i typiske tilfeller komme i løpet av 
sekunder eller minutter etter eksponeringen. Allergisk rhinitt arter seg som en atopisk 
betennelse i øvre luftveier.  
 
Symptomer på lidelsen er nesetetthet, kløe i nesen, vanntynn renning fra nesen og nysing. 
Kløende ubehag i svelg og hals er også vanlig. Mange vil samtidig ha symptomer på en 
allergisk øyekatarr. Allergisk rhinitt oppfattes som en systemsykdom og kan være ledsaget av 
allmennsymptomer som tretthet, slapphet og hodepine. Tilstanden kan også forekomme 
samtidig med astma, eksem og kronisk sinusitt. 
 
Man skiller mellom sesongrhinitt og helårsrhinitt. Sesongrhinitt forårsakes av pollen fra or, 
hassel, bjørk, muggsopp og gresspollen. Allergiske helårsrhinitter forårsakes først og fremst 
av husstøvmidd samt hår, hud og sekreter fra dyr. De mest aktuelle dyrene er katt, hund, hest, 
ku, kanin, marsvin og hamster. 
 
10-25% av befolkningen er plaget av allergisk rhinitt i perioder [1]. Man ser at forekomsten 
og alvorlighetsgraden øker, og er tilnærmet fordoblet de siste 20 årene. 
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3.2 Eksisterende behandlingsmuligheter 
Ved behandling av allergisk rhinitt er unngåelse av kontakt med det man er allergisk mot, i 
den grad det er mulig, det aller viktigste. Utover dette består behandlingen hovedsakelig av 
medikamentell behandling [1]; 
 

- Lokalbehandling med glukokortikoider 
Førstevalgsbehandling hos ungdom og voksne. 
 

- Lokal antihistaminbehandling med nesespray 
Førstevalg ved behandling av barn. Effekten på symptomene er som for de perorale 
antihistaminer - best for kløe, nysing og sekresjon, liten effekt mot nesetetthet. 

 
- Generell antihistaminbehandling 

Aktuelt som supplerende behandling dersom man ikke kommer til målet med 
lokalbehandling, eller dersom det er tilleggsplager fra øyne eller hud. 
 

- Immunterapi/hyposensibilisering 
Ved manglende sykdomskontroll med annen behandling. 

4 BEHANDLING MED FLUTIKASONFUROAT (AVAMYS) 

Avamys er indisert til behandling av symptomer på allergisk rhinitt. Flusikasonfuroat er et 
lokaltvirkende glukokortikoid med potent anti-inflammatorisk virkning til bruk intranasalt.  
 
Anbefalt startdose er to doser, 55 mikrogram, i hvert nesebor en gang daglig for voksne og 
ungdommer, og en dose, 27,5 mikrogram, i hvert nesebor en gang daglig for barn 6-11 år. Når 
tilstrekkelig symptomkontroll er oppnådd kan 1 dose i hvert nesebor en gang daglig være 
tilstrekkelig vedlikeholdsdose for voksne. Regelmessig bruk er anbefalt for full terapeutisk 
effekt. Varigheten av behandlingen bør begrenses til den perioden som korresponderer med 
allergen eksponering. 

4.1 Kliniske studier 
Det er gjort 7 studier på effekt av Avamys som ser på endring i total opplevd 
nesesymptomskår (rTNSS) med hensyn til nesefortetning, nesedrypp, nesekløe og nysing [2]. 
Alle studiene er publisert, enten som artikler eller sammendrag/abstracts/postere på 
internasjonale konferanser. Oppsummering av studiene er gjengitt i tabell 1. 
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Tabell 1: Kliniske studier på effekt av Avamys 

Studie N Tid Design Primært endepunkt Resultat primært 
endepunkt (s.e.) 

FFR20001 
Martin et al., 
2007 

641 2 uker Dobbelblind 
placebokontrollert, 
parallellgruppe 

Gjennomsnittlig 
endring fra baseline 
i rTNSS 

Placebo: -1,7(0,12) 
55 µg: -3,6(0,25) 
110 µg: -3,9(0,27) 
220 µg: -3,3(0,25) 
440 µg: -4,1(0,25) 

FFR30003 
Hampel et 
al., 2007 

302 2 uker Dobbelblind, 
randomisert 
placebokontrollert, 
parallellgruppe 

Gjennomsnittlig 
endring fra baseline 
i rTNSS 

Placebo: -2,4(0,27) 
110 µg: -3,6(0,22) 

FFR103184 
Fokkens et 
al., 2007 

285 2 uker Dobbelblind, 
randomisert 
placebokontrollert, 
parallellgruppe 

Gjennomsnittlig 
endring fra baseline 
i rTNSS 

Placebo: -3,7(0,24) 
110 µg: -5,4(0,21) 

FFR104861 
Kaiser et al., 
2007 

299 2 uker Dobbelblind, 
randomisert 
placebokontrollert, 
parallellgruppe 

Gjennomsnittlig 
endring fra baseline 
i rTNSS 

Placebo: -2,3(0,2) 
110 µg: -3,9(0,24) 

FFR30002 
Nathan et 
al., 2007 

302 4 uker Dobbelblind, 
randomisert 
placebokontrollert, 
parallellgruppe 

Gjennomsnittlig 
endring fra baseline 
i rTNSS 

Placebo: -2,8(0,23) 
110 µg: -3,6(0,22) 

FFR100010 
Meltzer et 
al., 2007 

554, 
barn 
2-11 
år 

2 uker Dobbelblind, 
randomisert 
placebokontrollert, 
parallellgruppe 

Gjennomsnittlig 
endring fra baseline 
i rTNSS 

Placebo: -2,8(0,23) 
55 µg: -3,2(0,24) 
110 µg: -3,7(0,23) 

FFR30008 
Maspero et 
al., 2007 

558, 
barn 
2-11 
år 

12 uker Dobbelblind, 
randomisert 
placebokontrollert, 
parallellgruppe 

Gjennomsnittlig 
endring fra baseline 
i rTNSS 

Placebo: -3,4(0,24) 
55 µg: -4,16(0,21) 
110 µg: -3,86(0,25) 

 
Studiene viser at Avamys har effekt i behandlingen av sesong- og helårsrhinitt hos voksne og 
ungdommer. Studiene viste statistisk signifikante forskjeller i primært endepunkt fra placebo.  
 
Sekundære endepunkter viste at effekten på nesesymptomer ble opprettholdt til slutten av det 
24-timer lange doseringsintervallet, og bekreftet dermed dosering en gang daglig. Det ble 
også vist statistisk signifikant effekt på okulære symptomer sammenlignet med placebo.  
 
Studie FFR30008 viste at behandling med Avamys 55 µg daglig til barn 6-11 år gir en 
statistisk signifikant bedring av symptomer sammenlignet med placebo. 
 
I EMEAs EPAR (European Public Assessement report) av Avamys konkluderes det med at 
effekten observert i studiene i tabell 1 ligger i samme område som effekten sett ved bruk av 
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andre markedsførte preparater til behandling av allergisk rhinitt [2]. Spesifikt kan man se at 
endringen i primært endepunkt fra baseline i studiene ligger i samme prosentvise område som 
endringen sett ved blant annet bruk av Nasonex (mometasonfuroat) [3]. Systematiske 
oversikter har tidligere vist at intranasale steroider til behandling av allergisk rhinitt som 
finnes på markedet i dag er like med hensyn på effekt og sikkerhet [3-6].  

4.2 Bivirkninger 
Ut fra studiene utført på Avamys med hensyn på klinisk effekt og sikkerhet ser det ut til at de 
mest relevante kliniske bivirkningene ved intranasal bruk er sår i nesen og neseblødning [2]. 
Dette er i overensstemmelse med bivirkninger sett ved bruk av andre intranasale steroider [4].  
 
Avamys har lav systemisk tilgjengelighet, dermed er det lite sannsynlig at generelle 
metabolske og andre uønskede effekter av kortikostereoider er et problem ved bruk av 
anbefalte doser. Dette er også vist i studier som har sett på påvirkningen på HPA-aksen 
(hypotalamus-hypofyse-binyrebark) hos barn og voksne og påvirkningen på lengdevekst hos 
barn [2]. 

4.3 Avamys sammenlignet med referansealternativ 
Legemiddelverket har vurdert om Flutide Nasal (flutikasonpropionat) kan være et relevant 
referansealternativ til Avamys, da denne også er et glukokortikoid til bruk intranasalt ved 
allergisk rhinitt, og et annet derivat av flutikason. Men Nasonex (mometasonfuroat) er 
markedsleder på dette behandlingsområdet, med ca 50 % av markedet, og det er mest 
sannsynlig at Avamys vil ta markedsandeler fra Nasonex og denne er dermed det mest 
relevante referansealternativet. Dette er i tråd med sammenligningen refusjonssøker har valgt 
i den legemiddeløkonomiske analysen. 
 
Det finnes ingen direkte sammenlignende studier med Avamys og Nasonex. Refusjonssøker 
har, basert på studiene over og placebokontrollerte studier på Nasonex, utført en indirekte 
sammenligning av effekten ved behandling med Avamys og Nasonex. Ut ifra denne 
sammenligningen konkluderer refusjonssøker med at det ikke er mulig å si at det er noen 
signifikant forskjell i behandlingseffekten mellom Avamys og Nasonex på nesesymptomer for 
pasienter med sesong- og helårsrhinitt. 
 
Indirekte sammenligninger vil alltid gi et svakere dokumentasjonsgrunnlag enn direkte 
sammenlignende studier, eller systematiske oversikter. Basert på informasjonen over om 
likheter innenfor gruppen intranasale steroider, effektlikheter for Avamys i sammenligning 
med disse og den indirekte sammenligningen utført av refusjonssøker sier Legemiddelverket 
seg enig i konklusjonen vedrørende effektlikhet mellom Avamys og Nasonex.  
 
Når det gjelder sikkerheten ved bruk av Avamys sammenlignet med Nasonex er det vist at 
intranasale stereoider har lik bivirkningsprofil [4, 6]. Denne bivirkningsprofilen stemmer 
overens med data for Avamys [2]. 
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5 EN LEGEMIDDELØKONOMISK ANALYSE AV VIRKESTOFF (PREPA RAT) 

5.1 Refusjonssøknadens modell- og metodeapparat 
Refusjonssøker foretar en kostnadsminimiseringsanalyse der behandling med Avamys 
sammenlignes med behandling med Nasonex (mometasonfuroat). Effekten av behandling 
med Avamys anses å være tilsvarende som ved behandling med Nasonex. Nasonex er 
markedsledende ved behandling av allergisk rhinitt, denne markedsandelen er voksende. 
Legemiddelverket er enig med søker at Nasonex er et fornuftig referansealternativ i en 
legemiddeløkonomisk analyse av Avamys.  
 
I analysen benyttes kun de direkte medikamentelle kostnadene ved behandling av allergisk 
rhinitt. Legemiddelverket slutter seg til søkers vurdering om at andre kostnader vil være 
tilnærmet like for de to alternativene og at det dermed er de medikamentelle kostnadene som 
vil avgjøre preparatets kostnadseffektivitet. 

5.2 Kostnader 
Refusjonssøker har presentert to salgsscenarioer for Avamys; et kostnadsnøytralt scenario 
som tar utgangspunkt i at Avamys vil ta markedsandeler fra Nasonex, og et 
kostnadsbesparende scenario som tar utgangspunkt i at Avamys vil ta markedsandeler fra 
Nasonex og i tillegg redusere behovet for kombinasjonsbehandling med øyedråper og/eller 
antihistaminer. 
 
Legemiddelverket velger å kun se på det kostnadsnøytrale scenarioet, da vi mener det ikke 
foreligger nok dokumentasjon på sammenligningen av Avamys og Nasonex når det gjelder 
øyesymptomer, til å gjøre antagelsen om det kostnadsbesparende scenarioet. 

5.2.1 Sammenligning av kostnadssiden ved behandlingsalternativer 
Tabell 2 under viser sammenligningen av pris for Avamys og Nasonex. Ettersom Avamys og 
Nasonex inneholder ulikt antall doser og har ulik DDD, er prisen regnet ut med utgangspunkt 
i pris per DDD. 

Tabell 2: Legemiddelpriser for Avamys og Nasonex. Alle priser i AUP 

Preparat Antall doser Antall DDD Pris/DDD Pris/pakning 
Avamys 120 30 4,00* 120,00* 
Nasonex 140 35 4,17 145,90 
Nasonex 3x140 105 3,64 381,70 
* Refusjonspris søkt ved innvilget refusjon 
 
Avamys hadde opprinnelig en noe høyere maksimalpris (AUP 135,90), men søker opplyste i 
refusjonssøknaden at ved eventuell innvilgelse av refusjon ville det søkes om en lavere 
refusjonspris, se tabell 2. Denne refusjonsprisen var fremkommet ved å se på prisen per DDD 
for Nasonex. Den salgsvektede prisen av Nasonex samlet (begge størrelser) er 4,00 per DDD, 
altså lik pris per DDD som for Avamys. 
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Prisene i tabell 2 viser at en overtakelse av markedsandeler fra Nasonex til Avamys ikke vil 
føre til økte utgifter for Folketrygden. 

5.2.2 Legemiddelets kostnadseffektivitet 
Effekten av behandling med Avamys antas å være like god som effekten av behandling med 
Nasonex. Prisen for ekvipotente doser av de to preparatene er lik, og behandling med Avamys 
anses derfor å være kostnadseffektiv sammenlignet med behandling med Nasonex. 

6 KONKLUSJON 

Etter en samlet vurdering mener Statens legemiddelverk at det er en sannsynlighetsovervekt 
for at behandling med Avamys er kostnadseffektiv behandling av pasienter med allergisk 
rhinitt. 
 
Statens legemiddelverk vedtar at Avamys (flutikasonfuroat) innvilges refusjon etter 
blåreseptforskriften § 2. 
 
Med følgende forbehold: 
Refusjon betinges av at prisen per DDD for Avamys ikke overstiger den vektede prisen per 
DDD for Nasonex. 
 
Vedtaket er betinget i den forstand at det kan revurderes og endres dersom det tilkommer nye 
forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket. 
 
 
 
Statens legemiddelverk, 19-06-2008 
 
 
 
Erik Hviding      Berte Hedding    
seksjonssjef      forsker     
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