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Forord 
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter 
til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et 
legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften stiller krav om 
at legemidlet er til behandling av alvorlig sykdom eller av risikofaktorer som med høy sannsynlighet 
vil medføre eller forverre alvorlig sykdom. Det kreves i tillegg at det er behov eller risiko for gjentatt 
behandling over en langvarig periode. 
 
Legemiddelforskriften definerer tre prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering 
av refusjonsverdighet av et legemiddel. Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter 
blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å 
kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for den aktuelle bruken, jf. legemiddelforskriften § 14-5. 
 
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle 
pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 
omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt 
taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 
 
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til 
de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 
rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 
metodevurdering etter § 14-4 i legemiddelforskriften.  
 
Legemiddelverket vurderer hvert av de tre prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. 
Herunder vurderes relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. En kostnad-
effektbrøk beregnes vanligvis, dersom dette er mulig. Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av 
nytte-risiko-balansen som er utredet i forbindelse med markedsføringstillatelsen.  
  
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, 
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved 
behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 
etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  
 
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen, jf. legemiddelforskriften § 14-7. 
 
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 
allmennheten (www.legemiddelverket.no). 
  

http://www.legemiddelverket.no/
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Oppsummering 
 
Formål 
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for romosozumab (Evenity) etter blåreseptforskriften § 2.  
 
Bakgrunn 
Evenity er et legemiddel til behandling av alvorlig osteoporose. Nytte/risikoforholdet ved Evenity til 
behandling av etablert osteoporose er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. 
Markedsføringstillatelsen gjelder behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner 
med høy risiko for brudd. Evenity virker ved å øke beinoppbyggingen, og administreres som subkutan 
injeksjon en gang hver måned i 12 måneder.  
 
Denne metodevurderingen gjelder bruk av Evenity til en definert undergruppe bestående av 
postmenopausale kvinner som ikke har effekt av annen behandling eller som har en alvorlig grad av 
etablert osteoporose. 
 
Om lag 200-500 pasienter er aktuelle for beinoppbyggende behandling med Evenity hvert år i Norge. 
Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av UCB Pharma. 
 
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Romosozumab bidrar til at det dannes nytt bein og reduserer tap av eksisterende bein. I en klinisk 
studie reduserte romosozumab risikoen for å få et nytt brudd, mer enn det som er vist for 
alendronsyre. Pasientene i denne studien var kvinner etter overgangsalder, med etablert 
osteoporose og som tidligere hadde pådratt seg brudd i ryggvirvel eller hofte. Evenity forventes å bli 
brukt til pasienter som ikke får effekt av bisfosfonater, som alendronat, og vil gå inn i 
behandlingsalgoritmen på lik linje med teriparatid (Terrosa og Forsteo). 
   
Legemiddelverket mener at effekten er godt dokumentert. 
 
Langvarighet 
Legemiddelverket mener at alvorlig osteoporose oppfyller kravet om behov for langvarig behandling 
i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighet og helsetap 
Legemiddelverket vurderer at alvorlig osteoporose oppfyller krav om alvorlighet i 
blåreseptforskriften. Siden UCB har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse, er ikke alvorlighet 
kvantifisert i denne metodevurderingen. Det har i tidligere vurderinger av legemidler til osteoporose 
blitt beregnet et absolutt prognosetap på 0,5 QALYs. Denne metodevurderingen gjelder behandling i 
senere linje, til pasienter med en høyere alvorlighetsgrad, og det kan trolig forventes at disse 
pasientene har et noe høyere absolutt prognosetap enn det som er beregnet tidligere for 
pasientgruppen. 
 
Kostnadseffektivitet 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruken ved bruk av Evenity i forhold til den nytten 
behandlingen gir. Legemiddelverket mener at det faglige kravet om at behandlingseffekten av 
legemidlet skal stå i et rimelig forhold til kostnadene ved bruk av legemidlet er oppfylt forutsatt at 
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behandlingskostnaden med Evenity ikke overstiger behandlingskostnaden med teriparatid med et 
skjønnsmessig påslag gitt for fordelen med vesentlig færre administrasjoner av Evenity i forhold til 
teriparatid. 

Budsjettkonsekvens for folketrygden 

Legemiddelverket har estimert at å behandle aktuelle pasienter med Evenity vil ha en total årlig 
budsjettkonsekvens på om lag 11 millioner NOK (maks AUP inkl. mva.) i det femte budsjettåret. 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.  
 
Legemiddelverkets totalvurdering 
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Legemiddelverket mener at ressursbruken ved behandling med Evenity sannsynligvis står i et rimelig 
forhold til nytten, hensyntatt tilstandens alvorlighet, samt usikkerhet i analysen og 
budsjettvirkningene for pasienter med alvorlig osteoporose, og ett eller flere lavenergibrudd det 
siste året før behandlingen med Evenity startes, og som enten: 
 
- Ikke responderer på antiresorptiv behandling (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab).  
Det kreves gjentatt (minimum 2) lavenergibrudd under behandling med antiresorptive  
legemidler (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab) før det er sannsynliggjort at pasienten  
ikke responderer på behandlingen. Med lavenergibrudd menes et brudd som ikke ville oppstått hos 
beinfriske etter et lite traume som f.eks. fall fra egen høyde eller lavere (1) eller 
 
- Ikke tolererer antiresorptiv behandling. Dette omfatter både uakseptable bivirkninger og  
kontraindikasjoner, eller 
 
- Ved alvorlige tilfeller med T-score < -4,0 for pasienter fra 60 år og eldre og T-score < -3,5 for 
pasienter under 60 år, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på  
diagnosetidspunktet), eller alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % kompresjon) kan romosozumab 
benyttes som førstevalgspreparat.  
 
Legemiddelverkets vurdering av kostnadseffektivitet for Evenity, er basert på gjeldende maks AUP 
for Evenity og Terrosa. Det er en forutsetning for kostnadseffektivitet at behandlingskostnaden 
for Evenity ikke overstiger behandlingskostnaden for komparator basert på laveste pris av 
maksimalpris/refusjonspris/trinnpris.  
 
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Evenity er under 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   
 
Vedtak:  
Legemiddelverket vurderer at det foreligger betydelig risiko for forskrivning utenfor 
refusjonsvilkårene, samt at det er behov for særlig kontroll av forskrivning og bruk av Evenity, og har 
vedtatt at Evenity ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon (blåreseptforskriftens § 2). 
 
Romosozumab vil fortsatt kunne omfattes av ordningen med individuell stønad etter 
blåreseptforskriften § 3, etter vurdering av Helfo. 
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1. Bakgrunn 

1.1 Problemstilling 
Formålet med denne metodevurderingen er å vurdere hvorvidt romosozumab (Evenity) kan gis 
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2. Romosozumab har godkjent indikasjon «til 
behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur». UCB 
Pharma (heretter omtalt som UCB) har levert dokumentasjon for vurdering av forhåndsgodkjent 
refusjon for følgende pasientpopulasjon av postmenopausale kvinner med etablert osteoporose: 

 Behandlingssvikt/lavenergibrudd med antiresorptive legemidler 
 Ikke tolererer antiresorptiv behandling. Dette omfatter både uakseptable bivirkninger og 

kontraindikasjoner. 
 Tre eller flere vertebrale kompresjonsbrudd 
 Alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % kompresjon) 
 BMD T-score < -3,5 (i henhold til norsk klinisk praksis vil Legemiddelverket vurdere refusjon 

for pasienter med BMD T-score < -4 for pasienter ≥ 60 år og < -3,5 for pasienter < 60 år, se 
kap. 1.4.2.) 

 
Legemiddelverket har tidligere vurdert at romosozumab ikke er kostnadseffektiv behandling for hele 
pasientpopulasjonen som dekkes av indikasjonsordlyden (2). En plassering av romosozumab i 
behandlingsalgoritmen for osteoporose på lik linje med teriparatid, i henhold til behandlingsveileder 
fra Norsk Endokrinologisk forening (3), medfører en mer begrenset pasientgruppe. Det er denne 
populasjonen og innplasseringen som vurderes i denne metodevurderingen. 
 
UCB har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse som sammenligner romosozumab med 
teriparatid.  Den innsendte dokumentasjonen, i tillegg til dokumentasjon innsendt i forbindelse med 
forrige metodevurdering (2), benyttes som utgangspunkt for Legemiddelverkets vurdering. 
Legemiddelverket forventer at romosozumab vil bli brukt hos samme pasientpopulasjon som 
teriparatid, og det gjøres en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader, og en vurdering av 
hvorvidt en innplassering av romosozumab på lik linje med teriparatid er hensiktsmessig. 
Romosozumab vil kunne vurderes som kostnadseffektiv behandling dersom klinisk effekt- og 
sikkerhetsprofil kan vurderes å være tilsvarende som for teriparatid (4). 

1.2 Alvorlig osteoporose 
Osteoporose er en systemisk skjelettsykdom som gir redusert beinmasse og endringer av beinvevets 
mikroarkitektur. Dette fører til økt skjørhet av beinvev og økt bruddrisiko. Lavenergibrudd og/eller T-
score ≤ -2,5 i lumbalcolumna, lårbeinshalsen eller hofte ved DXA (dual x-ray absorptiometri) er 
diagnostisk for osteoporose. Et lavenergibrudd er et brudd som ikke ville oppstått hos beinfriske 
etter et lite traume som f.eks. fall fra egen høyde eller lavere. BMD T-score ≤ -3,5 kan indikere 
alvorlig osteoporose (1, 3).   
  
Pasientpopulasjonen som oppfyller kriteriene for refusjon, er vanskelig å anslå. 
Behandlingssvikt defineres i denne sammenheng som nytt lavenergibrudd til tross for adekvat 
behandling i minst ett år med førstelinjebehandling, vanligvis et bisfosfonat. Den aktuelle 
pasientpopulasjonen samsvarer med de som har vært innvilget individuell refusjon for teriparatid de 
siste årene (5). 
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Mellom 58 000 og 60 000 kvinner over 50 år benytter legemidler mot osteoporose ifølge data fra 
Reseptregisteret (6). Av disse var det 968 som benyttet teriparatid i 2020. Kliniker som 
Legemiddelverket har vært i kontakt med i forbindelse med forrige metodevurdering av 
romosozumab (2), mener at det reelle antallet pasienter med osteoporose trolig er høyere, ettersom 
det vurderes at osteoporose er svært underbehandlet i Norge, slik det også er i andre land. Det 
totale antall brukere av legemidler mot osteoporose har ikke økt de siste tre årene, men brukere av 
teriparatid har økt med ca. 5 % fra 2018 til 2020.  

1.3 Alvorlighetsgrad og prognosetap  
 
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten 
av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere ressursbruk i 
forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (jf. § 14-5 i Forskrift om legemidler [legemiddelforskriften]).  
 
Dette kriteriet får kun betydning dersom legemiddelfirma dokumenterer kostnadseffektivitet ved 
hjelp av en kostnad per QALY-analyse. UCB har levert en kostnadsminimeringsanalyse, som 
forutsetter lik effekt, og samtidig ikke høyere kostnader enn komparator. UCB og Legemiddelverket 
har derfor ikke utført beregninger av alvorlighetsgrad. 
 
Ved forrige metodevurdering av romosozumab til behandling av etablert osteoporose hos 
postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur, ble alvorlighetsgraden ut i fra dagens 
behandling med alendronsyre for den omsøkte pasientpopulasjonen i førstelinje, beregnet til et 
absolutt prognosetap på i underkant av 0,5 QALY (2). Denne metodevurderingen gjelder behandling i 
senere linje, til pasienter med en høyere alvorlighetsgrad, og det kan trolig forventes at disse 
pasientene har et noe høyere absolutt prognosetap enn det som er beregnet tidligere for 
pasientgruppen. 
 

1.4 Behandling av alvorlig osteoporose  

1.4.1 Behandling med romosozumab (Evenity)  
Indikasjon 
Romosozumab er indisert til behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale 
kvinner med høy risiko for fraktur.  
 
Virkningsmekanisme 
Romosozumab er et humanisert monoklonalt antistoff (IgG2) som binder og hemmer 
sklerostin, og dermed øker beindannelsen på grunn av aktivering av beinkledningsceller 
(«bone lining cells»), økning av osteoblastenes produksjon av beinmatriks og rekruttering av 
osteoprogenitorceller. I tillegg forårsaker romosozumab endringer i uttrykking av osteoklast-
mediatorer, og reduserer dermed beinresorpsjon. Sammen resulterer denne dobbelteffekten 
av økende beindannelse og redusert beinresorpsjon til en rask økning i trabekulær og 
kortikal beinmasse, forbedringer i beinstruktur, samt beinstyrke.  
 
Dosering 
Den anbefalte dosen er 210 mg romosozumab administrert som to subkutane injeksjoner på 
105 mg hver i mage, lår eller overarm én gang i måneden i 12 måneder.  Den andre 
injeksjonen skal gis umiddelbart etter den første, men på et annet injeksjonssted. I tillegg bør 
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pasientene få tilstrekkelig tilførsel av kalsium og vitamin D før og under behandlingen. Etter 
avsluttet behandling med romosozumab anbefales overgang til antiresorptiv behandling for å 
forlenge nytten som er oppnådd med romosozumab utover 12 måneder.  
 
 
Bivirkninger 
De vanligste bivirkningene var nasofaryngitt (13,6 %) og artralgi (12,4 %). Overfølsomhets-
relaterte reaksjoner oppstod hos 6,7 % av pasientene behandlet med romosozumab. 
Hypokalsemi var mindre vanlig (0,4 % av pasientene behandlet med romosozumab). I 
randomiserte, kontrollerte, kliniske studier er det sett en økning i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser (hjerteinfarkt og hjerneslag) hos pasienter som ble behandlet med romosozumab 
sammenlignet med kontrollgruppen.  
 
Kontraindikasjoner 
Romosozumab skal ikke gis til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag. 

 
For utfyllende informasjon om romosozumab henvises det til preparatomtalen til Evenity (7).  
 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Det eksisterer for tiden ingen nasjonale faglige retningslinjer for behandling av osteoporose i regi av 
Helsedirektoratet. Norsk endokrinologisk forening har utarbeidet en nasjonal veileder i endokrinologi 
innenfor området osteoporose (oppdatert september 2021) (3). Endocrine Society publiserte en 
«Clinical Practice Guideline» for farmakologisk behandling av osteoporose i 2019 (8) og en 
oppdatering som inkluderte bruk av romosozumab i 2020 (9). Faggruppe for osteoporose og 
benhelse i Norsk ortopedisk forening utarbeider en behandlingsveileder ved lavenergibrudd, sist 
oppdatert i mai 2019 (1). 
 
Hensikten med diagnostisering og behandling av osteoporose, herunder også etablert, alvorlig 
osteoporose, er å forebygge framtidige brudd. Grad av bruddrisiko må vurderes på individnivå og 
avhenger av en rekke faktorer, bl.a. alder, kjønn, BMD, samsykelighet, annen medikasjon, 
kroppsmasseindeks (BMI) og fallrisiko. Pasientens ønsker, forståelse og medikamentetterlevelse 
(«compliance») er sentralt siden det handler om langvarig forebyggende behandling.  
 
Et daglig tilskudd av kalsium og vitamin D, om mulig gjennom kosten, anbefales generelt i 
forebygging og behandling av osteoporose. Men slikt tilskudd har ingen sikker bruddforebyggende 
effekt alene og må kombineres med annen antiosteoporose-behandling (1, 3, 10, 11).  
 
Videre sier den nasjonale veilederen til Norsk endokrinologisk forening følgende om farmakologisk 
behandling (3): 
 
Yngre postmenopausale kvinner i alder 45-60 år  

 Hormonbehandling:  
o Hvis pasienten er hysterektomert: østrogen monoterapi. Transdermal østrogen er 

første valg. 
o Hvis bevart uterus: østrogenplaster + gestagenspiral (HT) eller østrogen/gestagen 

kombinasjonsplaster. Alternativt til gestagenspiral kan gestagen gis peroralt 10-12 
dager hver måned eller hver 3. måned, i så fall anbefales kontroller med 
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mammografi og gynekologisk undersøkelse. Eventuelt kan østrogenplaster gis 
sammen med mikronisert progesteron (Utrogest- på registreringsfritak). 

 Selektiv østrogen reseptor modulator (SERM), raloksifen 60 mg x 1 peroralt daglig  
 Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere avhengig av benomsetning.  

Gis ved manglende effekt eller uakseptable bivirkninger av peroralt bisfosfonat  
 Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 hver uke  
 Teriparatid (Forsteo/Terrosa) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 år er førstevalgspreparat ved 

alvorlige tilfeller med T-score ≤ -3,5, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på 
diagnosetidspunkt), alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % kompresjon), eller ved nytt brudd 
under pågående bisfosfonatbehandling  

  
Eldre postmenopausale kvinner i alder > 60 år  

 Alendronat (Fosamax) 70 mg x 1 peroralt hver uke  
 Zoledronat (Aclasta) 5 mg, i.v. årlig eller sjeldnere (hvert 3. år) avhengig av benomsetning. 

Gis ved manglende effekt eller uakseptable bivirkninger av peroralt bisfosfonat  
 Denosumab (Prolia) 60 mg subkutant hver 6. måned ved manglende effekt av og/eller 

uakseptable bivirkninger av peroralt bifosfonat eller nyresvikt (eGFR < 30 ml/min) 
 Teriparatide (Forsteo/Terossa) 20 µg subkutant x 1 daglig i 2 år er førstevalgspreparat ved 

alvorlige tilfeller med T-score < -4,0, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på 
diagnosetidspunkt), alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % kompresjon), eller ved nytt brudd 
under pågående bisfosfonatbehandling 

Behandlingssvikt defineres i veilederen som signifikant fallende BMD (> 3 % i rygg målt i g/cm2) eller 
mer enn ett lavenergibrudd etter minst 1 års behandling. Lavenergibrudd defineres som brudd som 
ikke ville oppstått hos beinfriske etter et lite traume som f.eks. fall fra egen høyde eller lavere (1). 
 
Den internasjonale veilederen til Endocrine Society har tilsvarende anbefalinger og har i den 
oppdaterte versjonen sidestilt romosozumab med teriparatid til postmenopausale kvinner med 
svært høy risiko for fraktur (9). I retningslinjen er anbefalingen om romosozumab klassifisert som en 
sterk anbefaling basert på dokumentasjon av moderat kvalitet. 
 
Denne metodevurderingen vurderer romosozumab sin innplassering i behandlingsalgoritmen på lik 
linje med teriparatid, det vil si til pasienter som har alvorlig osteoporose med BMD T-score < -3,5 for 
pasienter under 60 år eller < -4 for pasienter 60 år og eldre eller som har mange brudd (3 eller flere 
ryggbrudd på diagnosetidspunktet), eller som har alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % 
kompresjon) eller som har minst 2 nye brudd under pågående bisfosfonatbehandling. 
 

1.4.3 Komparator 
Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med i forbindelse med metodevurderingen av 
teriparatid (4) bekreftet at teriparatid brukes i henhold til nasjonal veileder innenfor området 
osteoporose fra Norsk endokrinologisk forening (3): til postmenopausale kvinner som ikke 
responderer på antiresorptiv behandling (bisfosfonater, raloksifen eller denosumab) eller som ikke 
tolererer antiresorptiv behandling. Ved alvorlige tilfeller med T-score < -4,0, mange brudd eller 
alvorlige ryggbrudd benyttes også teriparatid som førstevalg. Det er denne pasientgruppen kliniker, i 
forbindelse med forrige metodevurderingen av romosozumab, gav tilbakemelding på at var relevante 
å vurdere for behandling med romosozumab. Helfo innvilger individuell stønad til bruk av teriparatid 
hos denne pasientgruppen i dag (5). 
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1.4.4 Behandling med teriparatid  
Indikasjon 
Teriparatid er indisert til bruk hos voksne til 
- Behandling av osteoporose hos post-menopausale kvinner og hos menn med økt risiko 

for frakturer (med følgende merknad i indikasjonsordlyden: Hos post-menopausale 
kvinner er det vist en signifikant reduksjon i forekomsten av vertebrale frakturer og ikke-
vertebrale frakturer, men ikke hoftefrakturer).  
Det er denne indikasjonen som er relevant for denne metodevurderingen. 
 

- Behandling av osteoporose assosiert med vedvarende systemisk glukokortikoid-
behandling hos kvinner og menn med økt risiko for frakturer.  
 

Virkningsmekanisme 
Teriparatid (rhPTH[1-34]) er den aktive delen (1-34) av endogent humant parathyreoidea-
hormon (PTH). Det endogene PTH er den primære regulator av kalsium- og fosfat-
metabolismen i beinvev og nyrer. Fysiologiske effekter av PTH omfatter stimulering av 
beindannelse ved direkte påvirkning på beindannende celler (osteoblaster) som indirekte 
øker tarmabsorpsjonen av kalsium og øker den tubulære reabsorpsjonen av kalsium og 
utskillelsen av fosfat i nyrene.  
 
Dosering 
Teriparatid administreres som subkutan injeksjon i låret eller mageregionen.  
Anbefalt dose er 20 mikrogram (µg) gitt én gang daglig.  
Maksimum total behandlingstid med teriparatid bør være 24 måneder. 24-måneders 
behandling med teriparatid bør ikke gjentas i løpet av pasientens levetid.  
 
Bivirkninger 
De mest vanlige rapporterte bivirkningene hos pasienter behandlet med teriparatid er 
kvalme, smerte i ekstremiteter, hodepine og svimmelhet. Andre vanlig forekommende 
bivirkninger (≥ 1/100 til < 1/10) er: anemi, hyperkolesterolemi, depresjon, isjias, synkope, 
vertigo, palpitasjoner, hypotensjon, dyspné, oppkast, hiatushernie, gastroøsofageal refluks, 
økt svetting, muskelkramper, fatigue/tretthet, brystsmerter, asteni, samt milde og 
forbigående reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, hevelse, rødhet, blåmerke, kløe og 
mindre blødninger).  
 
Kontraindikasjoner 
Teriparatid skal ikke gis til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, tidligere 
strålebehandling av skjelettet eller med maligniteter i skjelettet. 

 
For utfyllende informasjon om teriparatid henvises det til preparatomtalen til de enkelte 
preparatene, f.eks. Terrosa (12).  
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2. Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
Dokumentasjonsgrunnlaget for markedsføringstillatelsen besto av tre kliniske studier: FRAME (13), 
ARCH (14) og STRUCTURE (15). Disse studiene ble presentert og diskutert i den forrige 
metodevurderingen av romosozumab til behandling av etablert osteoporose (2). Som grunnlag for 
denne helseøkonomiske analysen har UCB levert en analyse av en subpopulasjon i ARCH-studien. 
ARCH-studien dokumenterer klinisk effekt i form av redusert risiko for frakturer av romosozumab i 
behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner. ARCH-studien er en randomisert, 
dobbeltblindet, aktiv kontrollert (alendronsyre), fase III-studie, med påfølgende åpen behandling 
med alendronsyre. ARCH-studien var også grunnlag for den helseøkonomiske analysen i forrige 
metodevurdering (2) der kostnadseffektivitet ble vurdert for hele pasientpopulasjonen omfattet av 
markedsføringstillatelsen med alendronsyre som komparator. 
 
STRUCTURE-studien ble ikke ansett som en pivotal studie knyttet til dokumentasjonsgrunnlaget for 
MT-søknaden, og er inkludert som støtteinformasjon/ -dokumentasjon. Pasientene i denne studien 
ble randomisert til behandling med enten romosozumab eller teriparatid i et åpent studiedesign. 
Pasientene som ble inkludert i studien skulle på forhånd være behandlet med bisfosfonater i minst 3 
år forut for screening, hvorav alendronsyre det siste året forut for screening. Studiens utfallsmål var 
endring i beintetthet (BMD). Målet med behandlingen av osteoporose er å redusere antall brudd. 
Flere andre faktorer enn BMD påvirker risikoen for brudd, og BMD kan således ikke korreleres 
direkte til bruddrisiko. Denne studien kan imidlertid gi viktige støttende data med hensyn til den 
relative effekten av romosozumab og teriparatid.  
 
Legemiddelverket vurderer at ARCH-studien er mest relevant for denne metodevurderingen, mens 
STRUCTURE-studien gir støttende informasjon. 
 
UCB har gjennomført systematiske litteratursøk i relevante databaser. Søkestrategi, søkeresultat og 
seleksjon av studier er tilfredsstillende dokumentert. 
 
Relativ effekt av romosozumab versus teriparatid er dokumentert gjennom en nettverksmetaanalyse 
(NMA). I denne NMAen er det gjort analyser der ARCH-studien er inkludert for ITT-populasjonen og 
et eget analysesett der ARCH-studien er inkludert for subpopulasjon som tilsvarer den som har fått 
MT i Europa, benevnt «EU label-matched population». I denne populasjonen er pasienter som har 
kontraindikasjon i form av tidligere gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag ekskludert fra 
analysen. Det er ikke utført NMA på populasjonen av osteoporosepasienter som vurderes i denne 
metodevurderingen. 
 

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier 
Følgende studier ble identifisert, og er relevante for metodevurderingen. 
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Tabell 1 Oversikt over ARCH-studien 

Studie ARCH (studie 20110142); fase III, randomisert, dobbeltblindet, aktiv 
kontrollert (NCT01631214) (EudraCTnr. 2011-003142-419) 

Populasjon Postmenopausale kvinner med osteoporose og tidligere fraktur(er) (ulike 
kriterier for BMD T-score, og type og antall frakturer). 
Bruk av legemidler som påvirker beinmetabolismen inkl. annen 
osteoporosebehandling, ble ekskludert etter følgende regler: 
Zoledronsyre: enhver dose siste 3 år og mer enn én dose siste 5 år 
Ibandronat eller pamidronat iv: enhver dose siste 12 mnd. og mer enn 3 års 
kumulativ bruk med mindre siste dose var mottatt ≥ 5 år før randomisering 
Perorale bisfosfonater: mer enn 3 års kumulativ bruk med mindre siste dose 
var mottatt ≥ 5 år før randomisering, enhver dose mottatt siste 3 mnd. før 
randomisering og mer enn 1 mnd. Kumulativ bruk mellom 3 og 12 mnd. før 
randomisering 
Denosumab: dose mottatt < 18 mnd. før randomisering 
Teriparatid: dose mottatt 3 mnd. før randomisering eller mer enn 1 mnd. 
kumulativ mellom 3 og 12 mnd. før randomisering 
Peroral eller transdermal østrogen eller SERM: mer enn 1 mnd. Kumulativ 
bruk i løpet av siste 6 mnd. før randomisering 
Alder 55-90 år (gjennomsnitt: 74,3 år) 
N=4 093 

Subpopulasjon i 
innsendt analyse 

Deltakere i studien som oppfylte minst ett av følgende: 
Nytt brudd etter minst ett år med antiresorptiv behandling 
Påvist 3 eller flere vertebrale kompresjonsbrudd 
Påvist SQ3 brudd 
BMD T-score < -3,5 
N=2 979 

Intervensjon Romosozumab 210 mg subkutant 1 x månedlig i 12 måneder (blindet), 
etterfulgt av alendronsyre 70 mg peroralt 1 x ukentlig (åpen) resten av 
studien 
N=2 046. N (subpopulasjonen) =1 515 

Komparator Alendronsyre 70 mg peroralt 1 x ukentlig gjennom hele studien (blindet de 
første 12 månedene, deretter åpen behandling resten av studien) 
N=2 047. N (subpopulasjon) =1 464 

Primære utfallsmål -Kumulativ insidens av nye vertebrale frakturer ved 24 måneder 
-Kumulativ insidens av kliniske frakturer (kompositt av ikke-vertebrale 
frakturer og symptomatiske vertebrale frakturer) ved tidspunkt for 
primæranalysen (dvs. når kliniske frakturer var bekreftet hos ≥ 330 
pasienter og alle pasientene hadde fullført 24 måneders behandling). 

Sekundære 
utfallsmål 

-Forekomst av ikke-vertebrale frakturer, hoftefrakturer m.fl. ved ulike 
tidspunkt 
-BMD målt i ryggsøyle, hofte og lårhals ved 12 og 24 mnd. 

SERM =selektiv østrogen reseptor modulator 
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Tabell 2 Oversikt over STRUCTURE-studien 

Studie STRUCTURE (studie 20080289); fase III, randomisert, åpen, aktiv kontrollert 
(NCT01796301) (EudraCTnr. 2012-002948-24) 

Populasjon Postmenopausale kvinner med etablert osteoporose og tidligere fraktur, 
som har mottatt behandling med et peroralt bisfosfonat i minst 3 år forut 
for screening og behandling med alendronat (70 mg ukentlig eller 
ekvivalent) det siste året forut for screening   
BMD T score ≤ -2,5 
Alder 55-90 år (gjennomsnitt: 71,5 år) 
N=436 

Intervensjon Romosozumab 210 mg subkutant 1 x månedlig i 12 måneder  
N=218  

Komparator Teriparatid 20 µg subkutant 1x daglig i 12 måneder  
N=218 

Primære utfallsmål Endring (%) i beintetthet (BMD) for total hofte fra baseline og fram til 
måned 12 (gjennomsnitt av måling ved mnd. 6 og 12) 

Sekundære 
utfallsmål 

 -Endring (%) i beintetthet (BMD) for total hofte, lårhals og ryggsøyle fra 
baseline til mnd. 6 og mnd. 12 
-Endring (%) i hoftestyrke fra baseline til mnd. 6 og mnd. 12.  
m.fl. 

 
 

2.1.1 ARCH-studien 
Effekt og sikkerhet av romosozumab i behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner ble 
evaluert i en multisenter, multinasjonal, randomisert, dobbeltblindet, aktiv kontrollert 
(alendronsyre), superiority-studie med 4 093 postmenopausale kvinner i alderen 55 til 90 år med 
tidligere fraktur. Kvinner som ikke kunne innta behandling med peroral alendronsyre (tabletter) eller 
som hadde kontraindikasjon mot slik behandling ble ekskludert fra studien. Kvinner som hadde brukt 
legemidler som påvirker beinmetabolismen (inkl. annen osteoporosebehandling) innenfor definerte 
tidsperioder forut for randomisering var også ekskludert (se Tabell 1).  
 
Pasientene ble randomisert (1:1) til behandling med romosozumab eller alendronsyre i den 
dobbeltblindede delen av studien (12 måneder), deretter fikk alle pasientene åpen behandling med 
alendronsyre resten av studien, mens de fortsatt var blindet for sin første behandling. Pasientene 
fikk i tillegg kalsium- og vitamin D-tilskudd daglig gjennom hele studieperioden. Kalsiumdosen var 
500 – 1 000 mg avhengig av pasientens kosthold og dosen av vitamin D var 600 – 800 IU basert på 
om pasientens 25-hydroxyvitamin D-nivå var under eller over 40 ng per milliliter. Randomiseringen 
ble stratifisert i henhold til alder (< 75 år eller ≥ 75 år). Studiedesign er skjematisk framstilt i Figur 1 
Studiedesign i ARCH-studien. 
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Figur 1 Studiedesign i ARCH-studien 

 
Studien var hendelsesdrevet, og den primære analysen ble utført etter at alle pasientene hadde 
fullført 24 måneders behandling og kliniske frakturhendelser var bekreftet hos minst 330 pasienter 
(skjedde etter en median oppfølgingstid på ca. 33 måneder i studien).  
 
De primære effektendepunktene var forekomsten av nye vertebrale frakturer til og med måned 24 
og forekomsten av kliniske frakturer (kompositt av ikke-vertebrale frakturer og symptomatiske 
vertebrale frakturer) ved tidspunkt for primæranalysen. Sentrale sekundære endepunkt var BMD 
målt i ryggsøyle, hofte og lårhals ved 12 og 24 måneder, samt forekomst av ikke-vertebrale frakturer 
ved tidspunktet for den primære analysen. Andre frakturhendelser, f.eks. hoftefraktur inngikk også i 
de sekundære effektendepunktene.  
 
3 654 pasienter (89 %) fullførte 12 måneder i studien og 3 150 pasienter (77 %) fullførte perioden for 
primæranalysen. Årsaker til avsluttet deltakelse i studien var sammenlignbare mellom de to 
behandlingsarmene, og tilbaketrekking av samtykke var den hyppigste årsaken, etterfulgt av død 
(gjelder for begge behandlingsgrupper). Andelen pasienter som seponerte behandlingen (uten å 
avslutte deltakelse i studien) som følge av bivirkninger i perioden for primæranalysen var 6,5 % 
(133/2 040 pasienter) i romosozumab-ALN-gruppen og 7,2 % (146/2014) i ALN-ALN-gruppen.  
 
Legemiddelverkets vurdering av ARCH-studien 
Legemiddelverket har tidligere vurdert at ARCH-studien var av høy kvalitet med hensyn til 
randomiseringsprosedyrer og valg av effektendepunkt (2). ARCH-studien lå til grunn for 
markedsføringstillatelsen (MT) og er vurdert av EMA som tilstrekkelig til å dokumentere at den 
kliniske nytten av romsozumab ved behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale 
kvinner med høy risiko for fraktur er større enn risikoen ved behandlingen (16). Denne 
metodevurderingen gjelder en mindre pasientgruppe, med en mer alvorlig osteoporose. Denne 
subpopulasjonen utgjør 73 % av totalpopulasjonen i ARCH-studien. Studien var designet for å kunne 
vise en forskjell i effekt på 30 % mellom romosozumab og alendronat med 94 % sannsynlighet når 
klinisk brudd var bekreftet hos 330 pasienter og 95 % sannsynlighet for å detektere 50 % reduksjon i 
bruddforekomst over en periode på 24 mnd. Ved 24 mnd. var det bekreftet 240 vertebrale brudd i 
den analyserte subgruppen. Dette utgjør en så betydelig andel av den totale populasjonen, og det 
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totale antallet påviste brudd, at Legemiddelverket vurderer at resultatene på de primære 
utfallsmålene vil kunne overføres til subgruppen i denne metodevurderingen.  
 

2.1.2 STRUCTURE 
Denne studien var designet for å undersøke den relative effekten av romosozumab versus teriparatid 
i postmenopausale kvinner med alvorlig osteoporose som har blitt behandlet med bisfosfonater. 93 
% av pasientene i romosozumab-gruppen var behandlet med alendronat i minst 3 år før 
randomisering. Det ble inkludert og randomisert 436 pasienter til å behandles med enten 
romosozumab eller teriparatid i ett år. 
 
Det primære effektendepunktet var prosentvis endring i bentetthet for hofte fra baseline ved 12 
måneder. Sekundære endepunkter var endring i bentetthet for lårhals og ryggsøyle fra baseline ved 
12 måneder. Studien var ikke designet for å måle bruddforekomst, men brudd ble rapportert som 
hendelser. 
 
Legemiddelverkets vurdering av STRUCTURE-studien 
STRUCTURE studien inkluderte pasienter med mindre alvorlig osteoporose enn populasjonen som 
vurderes i denne metodevurderingen. Legemiddelverket mener derfor at resultatene fra studien må 
tolkes med forsiktighet. En annen svakhet i denne studien er at behandlingstiden er begrenset til 12 
måneder, og at det ikke er publisert noen oppfølging utover behandlingsperioden. Teriparatid 
anbefales nå brukt i inntil 24 måneder. Legemiddelverket mener derfor at det er stor sannsynlighet 
for at det ikke er oppnådd maksimal behandlingseffekt av teriparatid ved avslutningen av 
STRUCTURE. Ytterligere effekt av teriparatid på bentetthet etter 12-24 måneder behandling er vist i 
senere studier (17). Legemiddelverket mener, basert på at populasjonen er friskere og 
behandlingstiden er kortere enn anbefalt for komparator (teriparatid), så kan ikke STRUCTURE-
studien benyttes til å kvantifisere relativ effekt av romosozumab versus teriparatid i populasjonen 
som denne metodevurderingen gjelder for. 
 
Legemiddelverket mener at STRUCTURE-studien gir informasjon om at pasienter som har benyttet 
bisfosfonater opptil behandling med romosozumab oppnår klinisk effekt. Studien hadde ikke brudd 
som utfallsmål. Den generelle anbefalingen som gis av EMA (18) er å benytte fraktur som primært 
effektmål. Det er flere faktorer som påvirker bruddrisikoen og det er således ikke en direkte 
korrelasjon mellom BMD og risiko for brudd. Legemiddelverket mener likevel at BMD gir nyttig 
tilleggsinformasjon som kan støtte under annen dokumentasjon.  
 
STRUCTURE gir informasjon om effekten av romosozumab og teriparatid på bentetthet på kort sikt 
etter forutgående behandling med bisfosfonat. Legemiddelverket mener at den kan brukes som 
støttende dokumentasjon i denne metodevurderingen.  
 

2.1.3 Pågående studier 
Det er ikke identifisert pågående studier som har relevans for denne metodevurderingen. For 
opplysninger om pågående studier med legemidlet romosozumab, henvises det til nettstedet 
ClinicalTrials.gov.                    

2.1.4 Systematisk litteratursøk og metaanalyse 
UCB har utført et systematisk litteratursøk i 2018 og en oppdatering i oktober 2020. Søkemetode er 
tilfredsstillende beskrevet. Formålet var å identifisere randomiserte, kontrollerte studier med minst 

https://clinicaltrials.gov/
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12 måneders varighet, som inkluderte postmenopausale kvinner med økt risiko for brudd og som fikk 
en av følgende behandlinger: romosozumab, teriparatid, abaloparatid, bisfosfonater (alendronat, 
risedronat, ibandronat, zoledronat), denosumab og raloxifen. Utfallsmål av interesse omfattet nye 
ryggbrudd, non-vertebrale brudd, hoftebrudd og bentetthet.  
 
Det opprinnelige litteratursøket fra 2018 identifiserte 29 RCTer hvorav 23 rapporterte nye vertebrale 
brudd, 15 rapporterte hoftebrudd, 19 rapporterte nonvertebrale brudd og 13 rapporterte kliniske 
brudd. Ved oppdateringen av søket som ble gjennomført i oktober 2020, og som inkluderte 
publikasjoner for perioden 2018 – 2020, ble det identifisert ytterlige 11 RCT, hvorav 9 var nye 
analyser av studier inkludert i søket i 2018, og to RCT var nye. De to nye var én som undersøkte 
effekten av ulike doseringsregimer med teriparatid på bruddforekomst, og én som undersøkte effekt 
og sikkerhet av RGB-10 (bioekvivalent til teriparatid), mot referanseproduktet teriparatid. 
 
Relativ effekt av romosozumab er demonstrert i en nettverksmetaanalyse basert på litteratursøket.  
 
Tabell 3 Inklusjons- og eksklusjonskriterier for NMA 

PICO kriterier Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 

Populasjon Postmenopausale kvinner med osteoporose Rapporterte ikke aktuell 
populasjon 

Intervensjoner 
eller  
komparatorer 

Studier som sammenligner minst to intervensjoner av interesse (pluss 
bakgrunns behandling, definert som kalsium tilskudd og/eller vitamin 
D):  

 Placebo  
 Romosozumab (210 mg SC QM) 
 Romosozumab & Alendronat [ROMO & ALN] - 210 mg SC QM 

& 70 mg QW 
 Raloxifen (60 mg oral QD) 
 Alendronat (10 mg oral QD or 70mg oral QW) 
 Risedronat (5 mg oral QD or 35mg oral QW) 
 Zoledronat (5 mg IV yearly) 
 Denosumab (60 mg SC twice yearly) 
 Teriparatid (20 µg SC QD)* 
 Abaloparatid (80mg SC QD) 
 Ibandronat* (150mg oral QM) 

Sammenlignet ikke 
minst to relevante 
intervensjoner  

Utfallsmål Studier som rapporterte data for et av følgende utfallsmål: 

Brudd ved 12, 24 og 36 måneder: 
 Nye vertebrale brudd  
 Nonvertebrale brudd  
 Hoftebrudd 

BMD utfall (prosent endring ved siste tidspunkt for måling fra hver 
studie): 
 Lårhals 
 Korsrygg 
 Hofte 

Rapporterte ikke noen 
relevante utfallsmål 
eller rapporterte ikke 
akseptable data (f.eks.: 
RR, men ikke 95 % CrI, 
SD eller SE) 

Forkortelser: ALN: Alendronat; CrI: kredibilitetsintervall; IV: Intravenøs; QD: hver dag; QM: hver måned; QW: hver uke; ROMO: Romosozumab; RR: Relativ 
risiko; SC: Subkutan; SD: Standard avvik; SE: Standard feil 
*Ibandronat var bare inkludert med bentetthetsmålinger (BMD)   
**En studie (i.e., Hadji et al. 2012) rapporterte en teriparatid dose på 20 µg SC QW 
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Det ble satt opp 12 nettverksmetaanalyser av relativ effekt for utfallsmålene nye vertebrale brudd, 
non-vertebrale brudd og hoftebrudd ved følgende tidspunkt: 12, 24 og 36 måneder samt for 
bentetthet i rygg, hofte og lårhals på det seneste tidspunkt som var rapportert i den enkelte studie.  
 
Legemiddelverkets vurdering av innsendt NMA 
Det er variasjon i baselinekarakteristika for pasientene og i metodologien, samt en heterogenitet i 
rapporteringen av utfallsmålene i studiene som inngår i NMAen. Disse begrensningene medfører en 
usikkerhet i tolkningen av resultatene. Legemiddelverket har valgt å ikke legge denne til grunn i 
vurderingen av relativ effekt og vil derfor ikke beskrive NMAen nærmere. Det foreligger derimot en 
fagfellevurdert NMA (19). Denne er i stor grad basert på de samme studiene som inngår i innlevert 
NMA, men har en rekke tilleggsanalyser. Resultater fra den publiserte NMAen vil bli omtalt i kapittel 
3.   
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3 PICO 

3.1 Pasientpopulasjon 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
Pasientkarakteristika er presentert i Tabell 4 og er også diskutert i forrige metodevurdering av 
Evenity (2).  
 
Tabell 4 Baseline pasientkarakteristika i ARCH-studien 

 
 



21/09119  10.12.2021  Side 22/49 

Den innsendte subpopulasjonen omfatter 73 % av totalpopulasjonen og oppfyller minst ett av 
følgende krav til bentetthet og bruddforekomst: 
 

 BMD T-score < -3,5  
 3 eller flere kompresjonsbrudd i rygg 
 Alvorlige ryggbrudd (SQ3, > 40 % kompresjon) 

 
Andre pasientkarakteristika er ikke oppgitt for subpopulasjonen. 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon i forhold til norsk klinisk praksis og Legemiddelverkets vurdering  
Perorale bisfosfonater er vanligvis førstevalg ved behandling av osteoporose, herunder etablert, 
alvorlig osteoporose (i tillegg til tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D). Alendronsyre tabletter 
er det legemidlet innen gruppen bisfosfonater som brukes av majoriteten av pasientene. I norsk 
klinisk praksis stilles det ikke krav til T-score for bruk av 1. linjebehandling med bisfosfonat 
(alendronsyre), og bruk gjelder både for osteoporose med og uten patologiske brudd. Teriparatid gis 
til pasienter som får mer enn ett lavenergibrudd etter ett år med peroral bisfosfonatbehandling eller 
som har flere vertebrale kompresjonsbrudd eller alvorlige ryggbrudd (SQ3) eller har en bentetthet 
med T-score lavere enn -4,0. I ARCH-studien hadde ikke pasientene benyttet bisfosfonater tidligere, 
eller dersom de hadde benyttet det tidligere, så var ingen dose tatt siste tre måneder og maksimalt 
en måneds kumulativ bruk var tillatt i løpet av siste år (20).  
 
Kliniker som Legemiddelverket har vært i kontakt med i forbindelse med forrige metodevurdering av 
romosozumab, mente at studiepopulasjonen fra ARCH-studien er representativ for pasienter med 
alvorlig osteoporose som behandles i spesialisthelsetjenesten i Norge (2). Legemiddelverket mener 
på bakgrunn av dette at den analyserte subpopulasjonen samsvarer med den populasjonen det 
vurderes refusjon for. 
 
Svakheten med ARCH-studien er at pasientene ikke hadde brukt andre legemidler med effekt på 
beinmetabolismen umiddelbart før de startet med behandling med romosozumab. I norsk klinisk 
praksis vil det være aktuelt å overføre pasienter direkte fra antiresorptiv behandling til benanabol 
behandling dersom tilfredsstillende effekt ikke oppnås med den antiresorptive behandlingen. 
Legemiddelverket mener at dette kan ha en viss betydning for størrelsen på den kliniske effekten 
som oppnås. Forutgående bruk av bisfosfonater er vist å redusere den benanabole effekten av 
teriparatid (21) og romosozumab (15). EMA finner imidlertid ikke grunn til å stille krav til 
behandlingssekvens ved bruk av romosozumab (16). Legemiddelverket mener at populasjonen i 
ARCH-studien er tilstrekkelig relevant for vurdering av den kliniske effekten av romosozumab i norsk 
klinisk praksis. 
 
Den analyserte subpopulasjonen som er innlevert til denne metodevurderingen er valgt ut etter de 
kriterier som er gitt for behandling med teriparatid i norske behandlingsretningslinjer. 
Legemiddelverket mener at subpopulasjonen er relevant for denne metodevurderingen. I 
kostnadsminimeringsanalysen tas det utgangspunkt i beregningen av antall pasienter som forventes 
å bli behandlet med teriparatid i forbindelse med metodevurderingen av teriparatid (Terrosa) (22). 
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3.2 Intervensjon 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
I ARCH-studien fikk pasientene i intervensjonsarmen subkutane injeksjoner med romosozumab, 210 
mg, som ble administrert i samsvar med anbefalingene som senere er gitt i gjeldende 
preparatomtale. Behandlingen med romosozumab ble gitt i 12 måneder (dobbeltblindet 
studiedesign) etterfulgt av (åpen) behandling med alendronsyre resten av studien (Figur 1). 
Pasientene fikk i tillegg kalsium- og vitamin D-tilskudd daglig gjennom hele studieperioden. 
Kalsiumdosen var 500 – 1 000 mg avhengig av pasientens kosthold og dosen av vitamin D var 600 – 
800 IU basert på om pasientens 25-hydroxyvitamin D-nivå var under eller over 40 ng per milliliter. 
Legemiddelverket forventer at romosozumab vil bli brukt i samsvar med godkjent preparatomtale 
hos populasjonen det vurderes refusjon for. 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon i forhold til norsk klinisk praksis og Legemiddelverkets vurdering  
Oppstart og overvåkning av behandling med romosozumab skal gjøres av spesialist med erfaring i 
behandling av osteoporose. Dette understrekes og støttes også av kliniske eksperter som 
Legemiddelverket har vært i kontakt med i forbindelse med tidligere metodevurderinger av 
romosozumab og teriparatid (2, 4). Videre kan romosozumab selvadministreres i hjemmet. Kliniske 
eksperter har gitt tilbakemelding om at det i Norge er et fungerende opplegg for ulike 
administrasjonsmetoder innen osteoporosefeltet (både administrasjon/injeksjon hos fastlege og 
administrasjon/injeksjon av pasienten selv) (2). Basert på tilbakemelding fra kliniker, vil 
romosozumab i oppstartsfasen etter en eventuell innføring, sannsynligvis bli administrert av 
helsepersonell. Dette fordi det er få administrasjoner totalt (12 injeksjoner i et fullstendig 
behandlingsforløp), samt at det vil være behov for noe tettere oppfølging og nødvendig å opparbeide 
seg erfaring med romosozumab. Dette vil kunne endre seg etter at klinisk erfaring med 
romosozumab er etablert (2). 
 
Legemiddelverket mener at behandlingen med kalsium og vitamin D er relevant dosert i henhold til 
pasientens kosthold og serumnivå av 25-hydroxyvitamin. Legemiddelverket vurderer videre at 
innenfor de gitte doseområder og forutsetninger for valg av dose, bør variasjon i dosen ikke ha 
påvirket den kliniske effekten av romosozumab. Dosen av kalsium var i tråd med norske 
anbefalinger, mens vitamin D-dosen på 600 – 800 IU for noen pasienter har vært lavere enn norske 
anbefalinger på 800 IU (3). Legemiddelverket mener at dosering og administrasjon av romosozumab i 
ARCH-studien er i tråd med slik preparatet forventes å bli brukt i norsk klinisk praksis. 
 

3.3 Komparator 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
UCB har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse med teriparatid som komparator. De innsendte 
studiene for komparator er ikke beskrevet enkeltvis. Dosering av teriparatid i de kliniske studiene var 
i samsvar med preparatomtalen for teriparatid: 20 µg gitt som subkutan injeksjon én gang daglig i 24 
måneder. I tillegg ble det gitt daglig tilskudd av kalsium og vitamin D i hele behandlingsperioden. 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon i forhold til norsk klinisk praksis og Legemiddelverkets vurdering  
Teriparatid administreres som subkutan injeksjon i låret eller mageregionen, og anbefalt dose er 20 
mikrogram (µg) gitt én gang daglig. Maksimum total behandlingstid med teriparatid bør være 24 
måneder og en 24-måneders behandling med teriparatid bør ikke gjentas i løpet av pasientens 
levetid. 
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Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med i forbindelse med metodevurderingen av 
teriparatid (4) bekreftet at teriparatid brukes i henhold til nasjonal veileder innenfor området 
osteoporose fra Norsk endokrinologisk forening (3): til postmenopausale kvinner som ikke 
responderer på antiresorptiv behandling (bisfosfonater, raloksifen eller denosumab) eller som ikke 
tolererer antiresorptiv behandling. Ved alvorlige tilfeller med T-score < -4,0 for pasienter 60 år og 
eldre og < -3,5 for pasienter under 60 år, mange brudd eller alvorlige ryggbrudd benyttes også 
teriparatid som førstevalg. Helfo innvilger individuell stønad til bruk av teriparatid hos denne 
pasientgruppen i dag (5).  
 
Legemiddelverket vurderer at dosering og behandling med teriparatid i innsendt klinisk 
dokumentasjonen og kostnadsminimeringsanalyse er representativ for behandling av etablert, 
alvorlig osteoporose hos postmenopausale kvinner i norsk klinisk praksis. 
 

3.4 Utfallsmål 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
Oversikt over de ulike frakturendepunktene i ARCH-studien er presentert i forrige metodevurdering 
av romosozumab (2). Det var to primære endepunkt i ARCH-studien: 

- Nye vertebrale brudd over en periode på 24 måneder  
- Kliniske frakturer (vertebrale og ikke-vertebrale) ved tidspunkt for primæranalysen (median 

oppfølgingstid: 33 måneder) 
 
 

Tabell 5 Primære endepunkt i ARCH-studien for totalpopulasjonen og for den analyserte subpopulasjonen 

Populsjon Utfallsmål ALN % ROM % Relativ risiko 
reduksjon 

P-verdi 

Subpopulasjon Nye vertebrale brudd: 24 
mnd. 

9,8 % 4,9 % 50 % P<0,001 

Full studie- 
populasjon 

Nye vertebrale brudd: 24 
mnd. 

8,0 % 4,1 % 50 % P<0,001 

       

Subpopulasjon Kliniske brudd: Primær 
analyse (33 mnd.) 

14,3 % 10,4 % 29 % P=0,001 

Full studie-
populasjon 

Kliniske brudd: Primær 
analyse (33 mnd.) 

13,0 % 9,7 % 27 % P<0,001 

      

Subpopulasjon Non-vertebrale brudd: 
Primær analyse (33 mnd.) 

11,5 % 9,0 % 22 % P=0,027 

Full studie-
populasjon 

Non-vertebrale brudd: 
Primær analyse (33 mnd.) 

10,6 % 8,7 % 19 % P=0,037 

      

Subpopulasjon Hoftebrudd: 
Primær analyse (33 mnd.) 

3,6 % 2,3 % 35 % P=0,051 

Full studie- 
populasjon 

Hoftebrudd:  
Primær analyse (33 mnd.) 

3,2 % 2,0 % 38 % P=0,015 

ALN=alendronat, ROM=romosozumab 
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Primære endepunkt i ARCH-studien analysert for innsendt subpopulasjon 
Den analyserte subpopulasjonen har en statistisk signifikant høyere bruddfrekvens enn hele 
studiepopulasjoen (p<0,05), mens den relative risikoreduksjonen for nye vertebrale brudd i forhold 
til pasienter behandlet med alendronat, er 50 % og lik for både subpopulasjonen og 
totalpopulasjonen. For kliniske brudd og nonvertebrale brudd er den relative risikoreduksjonen noe 
høyere for subpopulasjonen, henholdsvis 29 % og 27 % for kliniske brudd og 22 % og 19 % for non-
vertebrale brudd. Når det gjelder hoftebrudd, så har disse en vesentlig lavere forekomst enn de 
andre bruddkategoriene som er målt, slik at usikkerheten i resultatene blir vesentlig høyere. I 
subpopulasjonen var det 35 av 1 515 pasienter som hadde hoftebrudd i romosozumab-gruppen, 
mens det var 52 av 1 464 pasienter i alendronat-gruppen som hadde hatt hoftebrudd ved tidspunkt 
for primæranalysen (RR 35 %; p=0,05 for 95 % CI). For totalpopulasjonen var tilsvarende resultat 41 
av 2 046 pasienter i romosozumab-gruppen og 66 av 2 047 i alendronat-gruppen (RR 38 %, p=0,015 
for 95 % CI).  
 
Sekundære endepunkt i ARCH-studien for den totale studiepopulasjonen 
Bentetthet målt med DXA ble utført ved baseline og videre hver 12. måned. På alle målte steder 
hadde pasienter i romosozumab-gruppen en signifikant større økning i bentetthet enn pasientene i 
alendronat-gruppen. Figur 2 viser bentetthetsmåling i ryggsøylens lumbarregion. I Tabell 6 vises 
relativ risikoreduksjon for nye vertebrale brudd for tilsvarende tidspunkt.    
 

 

 
Figur 2 ARCH-studien - %-vis endring fra baseline i bentetthet (BMD) i ryggsøylens lumbarregion for hele studiepopulasjonen 
(14). 

 
Tabell 6 Relativ risikoreduksjon for nye vertebrale brudd for hele studiepopulasjonen i ARCH-studien(14) 

 12 mnd. 24 mnd. 36 mnd. 
Romosozumab/ 
Alendronat 0,37 (p=0,003) 0,48 (p<0,001) 0,50 * 

*Tall fra innsendt dokumentasjon, p-verdi ikke oppgitt. 
 
 
Sekundært endepunkt i STRUCTURE-studien 
Et av de sekundære utfallsmålene var prosentvis endring i BMD i lumbar ryggsøyle. Produktomtalen 
til teriparatid stadfester at det ikke er vist reduksjon i forekomst av hoftefrakturer ved bruk av 
teriparatid (12). Legemiddelverket har derfor valgt å se på data fra ryggsøyle for vurdering av relativ 
effekt av romosozumab til teriparatid. Resultatene er vist i Figur 3. Bentetthet målt med DXA for 
pasienter behandlet med romosozumab eller teriparatid økte signifikant fra baseline i begge 
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behandlingsgrupper både etter 6 og 12 måneder. Økningen for romosozumab var signifikant høyere 
enn for teriparatid. 
 

 

 

Figur 3 Prosentvis endring fra baseline i bentetthet (BMD) målt med DXA i ryggsøylens lumbarregion i STRUCTURE-studien. 
†p<0,0001 vs. baseline, ‡p<0,0001 vs. teriparatid. 

Resultatene fra ARCH og STRUCTURE er ikke direkte sammenlignbare som diskutert i kap. 2.1.2. 
Økningen i BMD etter behandling med romosozumab var større når pasientene ikke var behandlet 
med alendronat i forkant. Dette kan dels ha sammenheng med forskjell i sykdomsgrad i studiene, 
men kan også skyldes at behandlingssekvens har betydning for effekten av benanabol behandling. 
Det samme er vist for teriparatid (17). Effekten på BMD ved behandling med romosozumab etter 
umiddelbart bytte fra alendronat var imidlertid signifikant og tilstrekkelig til at EMA har konkludert 
med at det ikke er nødvendig å stille spesifikke krav til behandlingssekvens ved bruk av 
romosozumab (16).  
 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon i forhold til norsk klinisk praksis og Legemiddelverkets vurdering  
Den analyserte subpopulasjonen har en statistisk signifikant høyere bruddfrekvens enn hele 
studiepopulasjoen (p<0,05). UCB hevder at dette indikerer at osteoporosen og risikoen for brudd er 
mer alvorlig i denne subpopulasjonen enn i den totale studiepopulasjonen. Den relative 
risikoreduksjonen er av samme størrelsesorden for subpopulasjonen og den totale 
studiepopulasjonen. Dette viser at romosozumab er like effektiv hos pasienter med mer alvorlig 
osteoporose som hos den totale studiepopulasjonen i ARCH-studien.  
 
De innsendte studiene av romosozumab viser en signifikant reduksjon på 50 % i risiko for vertebrale 
brudd sammenlignet med alendronat etter to år, og en signifikant reduksjon i risiko for kliniske 
brudd, vertebrale og non-vertebrale brudd, sammenlignet med alendronat på 27 % etter to år. 
Legemiddelverket vurderer at effektdata fra ARCH-studien til å dokumentere klinisk effekt hos den 
analyserte subpopulasjonen er rimelig. 
 
I tillegg viser resultatene fra STRUCTURE-studien at både romosozumab og teriparatid gir en 
signifikant økning i bentetthet etter ett års behandling. Resultatene fra ARCH-studiens kombinasjon 
av bentetthetsmålinger og frakturforekomst støtter at en økning i bentetthet etter behandling med 
romosozumab skjer parallelt med en reduksjon i risiko for brudd. 
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3.4.1 Sikkerhet og bivirkninger 
 
Forekomst av bivirkninger og alvorlige bivirkninger var tilsvarende i de to behandlingsgruppene i den 
12-måneders dobbeltblindede delen av ARCH-studien. Uønskede hendelser er presentert og 
diskutert i forrige metodevurdering(2). Tidligere gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag er angitt 
som kontraindikasjoner for oppstart av behandling med romosozumab. Hypokalsemi er også en 
kontraindikasjon og det anbefales at kalsiumnivået overvåkes hos pasienter med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon. 
 
I metodevurderingen av teriparatid er det beskrevet hvilke bivirkninger som ble rapportert i de 
kliniske studiene (22). 
 
I STRUCTURE-studien, som sammenlignet romosozumab og teriparatid, var andelen pasienter som 
rapporterte bivirkninger balansert mellom de to behandlingsarmene, henholdsvis 75 % i 
romosozumab-gruppen og 69 % i teriparatid-gruppen (15). Ingen alvorlige bivirkninger ble vurdert å 
være relatert til behandlingen. 3 % av pasientene i romosozumab-gruppen og 6 % av pasientene i 
teriparatid-gruppen avsluttet behandlingen på grunn av bivirkninger.  
 
 

Tabell 7 Oversikt over kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger for romosozumab og teriparatid 

 Romosozumab Teriparatid 

Kontraindikasjoner Hypokalsemi 
Hjerteinfarkt 
Hjerneslag 
Graviditet og amming 

Hyperkalsemi 
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 
Annen metabolsk benlidelse 
Uavklart forhøyet alkalisk 
fosfatase 
Tidligere strålebehandling av 
skjelettet 
Maligniteter i skjelettet eller 
benmetastaser 
Graviditet og amming 

Advarsler og 
forsiktighetsregler 

Osteonekrose i kjeve 
Sjelden rapportert 
Risiko øker ved: 
-økende beinresorptiv potens 
-kreft, komorbide tilstander 
(anemi, koagulopati, infeksjon) og 
røyking 
- samtidig bruk av 
kortikosteroider, kjemoterapi, 
angiogenesehemmere, 
strålebehandling av hals og hode 
Dårlig munnhygiene, perioodontal 
sykdom, dårlig tilpassede 
tannproteser, tidligere 
tannsykdom, tannekstraksjoner 
Atypiske femorale frakturer 
Sjelden rapportert 

Nyrestein: Fare for forverring. 
Ortostatisk hypotensjon: 
Forbigående ved oppstart 
Osteosarkom: har forekommet i 
langtidsforsøk med rotter. 
Behandlingstid på 24 mnd. bør 
ikke overskrides 
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Interaksjoner Ingen farmakokinetiske 
interaksjoner forventes 

Digitalis: risiko for hyperkalsemi 
som kan gi digitalisintoksikasjon 

Bivirkninger Nasofaryngitt (13,6 %) 
Artralgi (12,4 %) 
Overfølsomhetsreaksjoner (6,7 %) 

Kvalme (>1/110 til <1/10) 
Smerte i ekstremiteter (>1/10) 
Hodepine (>1/110 til <1/10) 
Svimmelhet (>1/110 til <1/10) 

 
Legemiddelverkets vurdering av sikkerhet 
Sikkerhet ved bruk av romosozumab er belyst og vurdert av Legemiddelverket i forrige 
metodevurdering(2). Legemiddelverket mener at de alvorlige bivirkningene som er beskrevet for de 
to legemidlene, og som beskrives under forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i de respektive 
preparatomtalene, er av forskjellig art, og at romosozumab kan velges til pasienter som av ulike 
årsaker ikke bør benytte teriparatid (f.eks. ved hyperkalsemi eller skjelettmaligniteter). Likeledes bør 
teriparatid velges til pasienter med hjerte-karsykdom, som ikke bør benytte romosozumab. For 
pasienter som ikke har kontraindikasjoner mot det respektive legemiddel, vurderer 
Legemiddelverket at bivirkningene i de fleste tilfeller er milde til moderate i alvorlighetsgrad. 
Legemiddelverket mener at det ikke kan ses noen vesentlig forskjell på romosozumab og teriparatid 
når det gjelder hyppighet eller alvorlighet av bivirkninger. 
 

4 Publiserte indirekte sammenligninger 
Det foreligger ingen publikasjoner som sammenligner effekten av benanabole (både 
hindrer/forsinker nedbrytningen av ben, samt bygger ben) behandlinger. Det foreligger derimot flere 
publiserte metaanalyser med indirekte sammenligninger av effekt og sikkerhet mellom ulike 
behandlingsalternativer med effekt på benmetabolismen. Legemiddelverket har identifisert to 
publikasjoner som begge er publisert i fulltekst på engelsk og er fagfellevurdert ved tidspunktet for 
oppstart av metodevurderingen, som inkluderer samtlige legemidler innenfor denne 
behandlingsgruppen. Begge publikasjonene har til hensikt å sammenligne effekten, samt 
kostnadseffektiviteten på tvers av disse, og er basert på metodevurderinger som ble gjort i England 
(19, 23). Legemiddelverket har også gjennomgått den fullstendige rapporten som ble utarbeidet av 
NICE (24). De samme begrensningene vi identifiserte etter en gjennomgang av litteratursøket 
innsendt av UCB (se kap. 2.1.4), gjelder også for disse analysene. Resultatene må derfor tolkes med 
forsiktighet og i lys av innspill fra klinikere. Legemiddelverket benytter denne analysen til å gjøre 
betraktninger knyttet til sammenlignbarhet mellom romosozumab og teriparatid. I avsnittene under 
presenteres kort disse publikasjonene med tilhørende resultater.  
 
Gjennomgangen hadde som formål å vurdere den relative effekten, samt kostnadseffektiviteten av 
denosumab, raloxifen, romosozumab og teriparatid innenfor godkjent indikasjon, til behandling av 
osteoporose/forebygging av osteoporotiske brudd, sammenlignet med hverandre, mot bisfosfonater 
eller ingen aktiv behandling.  
 
Litteratursøk 
Det ble gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang og NMA av relativ effekt og sikkerhet for 
legemidlene nevnt over. Det ble søkt i ni elektroniske databaser frem til juli 2018. Studier var 
inkludert i analysen dersom det forelå randomiserte kliniske studier som sammenlignet de fire 
ovennevnte legemidlene med hverandre, placebo eller bisfosfonater, og utfallsmål måtte inkludere 
enten bruddforekomst eller endring i bentetthet. De kliniske studiene som ble inkludert omfattet i 
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hovedsak den populasjonen som preparatene har markedsføringstillatelse for. Kvaliteten på studiene 
ble vurdert ved bruk av Cochrane Risk of Bias-verktøyet. Det ble vurdert at studiene var av 
varierende kvalitet, særlig med hensyn på blinding av deltakere og forskere, og med hensyn på 
sykdomsgrad og bruddforekomst forut for inkludering i studien (24).  
 
En gjennomgang av eksisterende litteratur om kostnadseffektivitet for de nevnte behandlingene ble 
utført, inkludert de aktuelle MT-innehaverne sine innsendte dokumentasjonspakker til NICE. De 
identifiserte kostnadseffektivitetsanalysene ble sammenlignet med modellen som ble utviklet i 
forbindelse med metodevurderingen i NICE (TA464) (25). Modellen i TA464 ble deretter tilpasset til å 
evaluere kostnadseffektiviteten av denosumab, raloxifen, romosozumab og teriparatid innenfor 
godkjent indikasjon, til behandling av osteoporose/forebygging av osteoporotiske brudd, 
sammenlignet med hverandre, mot bisfosfonater eller ingen aktiv behandling. Inkrementelle 
analyser ble utført for ti risikogrupper basert på intervaller av bruddrisiko ved bruk av verktøyene 
QFracture eller FRAX. I den økonomiske analysen ble behandling med romosozumab modellert med 
en behandlingsvarighet på ett år etterfulgt av fire år med bisfosfonater (alendronsyre). De andre 
behandlingene (denosumab, raloxifen, og teriparatid) ble modellert i henhold til anbefalt 
behandlingsvarighet i de respektive preparatomtalene etterfulgt av ingen aktiv behandling.  
 
Det systematiske søket identifiserte 7 898 siteringer for studier for klinisk effekt. Av disse ble 52 
RCTer av ikke-bisfosfonater inkludert i gjennomgangen og ytterligere 51 RCTer for 
bisfosfonatbehandling ble inkludert i NMAen. Flytdiagram for utvelgelse av studier er vist i Figur 4. 
 
Nettverksmetaanalyser 
Det ble vist en moderat heterogenitet mellom studiene (SD: 0,17). I det analyserte nettverket var det 
12 behandlingspar der både direkte og indirekte sammenligninger var tilgjengelige. Ingen av 
sammenligningene viste signifikant inkonsistens. Det påpekes at populasjonene i de inkluderte 
studiene er heterogene. Ved metaregresjon ble det ikke funnet bevis for at alder eller kjønn var 
effektmodifiserende. Da det var få studier for hver direkte sammenligning, kunne ikke 
publikasjonsbias utelukkes. 
 
NMAen ble utført for følgende endepunkt: vertebrale brudd (46 RCTer, 11 intervensjoner), ikke-
vertebrale brudd (42 RCTer, 9 intervensjoner), hoftebrudd (23 RCTer, 9 intervensjoner), 
håndleddsbrudd (15 RCTer, 8 intervensjoner), overarmsbudd (13 RCTer, 8 intervensjoner) og 
prosentvis endring i BMD i lårhalsbenet (73 RCTer, 12 intervensjoner). Behandlingseffekter 
sammenlignet med placebo fra random effekt (RE)-modellen (som var vist å gi den beste 
tilpasningen) er vist i Figur 5. For vertebrale, ikke-vertebrale, hoftebrudd og endring i BMD i 
lårhalsbenet ble alle de undersøkte behandlingsmetodene assosiert med et numerisk bedre resultat 
sammenlignet med placebo. Resultatet var kun signifikant for vertebrale brudd og endring i BMD i 
lårhalsbenet. Dette gjaldt for alle de undersøkte behandlingsmetodene. For vertebrale, ikke-
vertebrale, hofte- og håndleddsbrudd viste teriparatid den største behandlingseffekten, men den 
generelle rangeringen var ulik for alle de undersøkte utfallsmålene. For brudd i håndleddet og 
overarmen var det mindre evidens fra RCTene og det var derfor en betraktelig mengde av usikkerhet 
med hensyn til behandlingseffekten av de undersøkte behandlingsalternativene i nettverket.  
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Figur 4 Flytdiagram for utvelgelse av studier (24) 

 
Sensitivitetsanalyser ble utført for å undersøke betydningen av faktorer som bidro til heterogenitet 
mellom studiene, slik som 

 analysemetoden for vertebrale brudd (radiografisk eller klinisk),  
 studievarighet,  
 utfordringer med datakvaliteten,  
 effekten av tidligere behandling med bisfosfonater (før oppstart med intervensjonene) 

Sensitivitetsanalysene demonstrerte at resultatene produsert av NMAen var robuste med hensyn til 
disse forskjellene mellom studiene.  
 
I studier som rapporterte totaloverlevelse (OS) ble det ikke observert signifikante forskjeller mellom 
behandling med denosumab, raloxifen, romosozumab og teriparatid, sammenlignet med hverandre, 
mot bisfosfonater eller ingen aktiv behandling. Intervallet for rater av alvorlige bivirkninger (SAE) var 
for romosozumab 3,2 % til 12,9 % og teriparatid 0 % til 33 %.  
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Figur 5 Balansediagram for alle frakturutfallsmål angitt som hasard ratio (HR) for det enkelte legemiddel sammenlignet med 
placebo 
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Legemiddelverkets vurdering av indirekte sammenligninger 
Tilgjengelige publiserte nettverksmetaanalyser har ikke kunnet gi en sikker kvantifisering av den 
relative effekten mellom romosozumab og teriparatid. Nettverksmetaanalysen som ble utført i 
forbindelse med metodevurderingen i NICE, bygger på de samme studiene som inngår i NMA 
innlevert av UCB til denne metodevurderingen. Den er følgelig beheftet med de samme usikkerheter 
når det gjelder heterogenitet i populasjoner og ulikheter i inklusjons- og eksklusjonskriterier i 
studiene. I den publiserte studien har de imidlertid gjennomført et utvalg sensitivitetsanalyser som 
tyder på at resultatene er konsistente på tvers av disse ulikhetene i studiene. De ulike 
intervensjonene er rangert med hensyn på en numerisk risiko for brudd. Konfidensintervallene er 
imidlertid i stor grad overlappende, særlig for teriparatid og romosozumab, noe som medvirker til at 
det ikke kan trekkes konklusjoner om en rangering av disse to preparatene. Studien viser likevel at 
både romosozumab og teriparatid har risikoreduserende effekt på alle typer brudd. Rapportering av 
bivirkninger i de omtalte studiene var omtrent lik. 
 
Legemiddelverket mener at den indirekte sammenligningen som er publisert (19) viser at det er en 
klinisk relevant effekt på risiko for de fleste brudd både ved behandling med romosozumab og 
teriparatid. Forskjellene i risikoreduksjon for de to preparatene er svært små. Det er flere forhold 
som tilsier at resultatene av sammenligningen må tolkes med forsiktighet: de inkluderte studiene 
varierte med hensyn på pasientenes sykdomsgrad, tidligere bruddforekomst, tidligere behandling og 
studievarighet. Betydningen av noen av disse faktorene ble testet i sensitivitetsanalyser, men ikke 
alle. Legemiddelverket mener likevel at effekten av legemidlene er sammenlignbar.  
 
Det er ikke publisert analyser av subpopulasjoner som tilsvarer den som er analysert i denne 
metodevurderingen. Til tross for forskjeller mellom de inkluderte studiene i sykdomsgrad og tidligere 
behandlinger, mener Legemiddelverket at det gjennom den innsendte analysen er sannsynliggjort at 
effekten av romosozumab er minst like god i en subgruppe av pasienter med en mer alvorlig 
osteoporose som for totalpopulasjonen i de kliniske studiene som ligger til grunn for MT. 
 
Klinikere som legemiddelverket fikk innspill fra i forbindelse med forrige metodevurdering av 
romosozumab, ga uttrykk for at romosozumab kan fylle et udekket behov til de med alvorligst grad 
av osteoporose,  til de som ikke oppnår effekt av andre behandlingsalternativer og til de som ikke 
kan benytte teriparatid (2). Internasjonale behandlingsveiledninger anbefaler at romosozumab 
innplasseres på samme sted i behandlingsalgoritmen som teriparatid (9), og dette støttes av 
klinikerne som ga innspill til Legemiddelverket (2). 
 
På bakgrunn av innspill fra det kliniske fagmiljøet støttet av dokumentert klinisk effekt og 
foreliggende NMAer anser Legemiddelverket at romosozumab og teriparatid har tilstrekkelig lik 
effekt og sikkerhet til at forutsetningene for en kostnadsminimeringsanalyse er oppfylt. 
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5 Økonomisk analyse  
UCB har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse som sammenlikner romosozumab (Evenity) med 
teriparatid (Forsteo/Terrosa) til behandling av osteoporose. UCB har i tidligere vurdering sendt inn 
dokumentasjon for å belyse kostnadseffektivitet av romosozumab versus bisfosfonater. 
Kostnadsminimeringsanalysen tar for seg pasientgruppen som innvilges individuell stønad til bruk av 
teriparatid i dag.  
 

5.1 Kostnadsminimeringsanalyse romosozumab vs. teriparatid 

5.1.1 Modell, metode og forutsetninger 
 
Modellbeskrivelse  
Kostnadsminimeringsanalysen sammenlikner kostnaden per pasient per år for behandling med 
romosozumab versus teriparatid. Det er kun legemiddelkostnadene, lege-/sykepleierbesøk og utstyr i 
forbindelse med administrering av legemidlene som inkluderes i analysen.  
 
Legemiddelverkets vurdering  
Basert på redegjørelsene som er gjort i forbindelse med innplassering av romosozumab i 
behandlingsalgoritmen og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra det kliniske fagmiljøet, mener 
Legemiddelverket at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at intervensjon og komparator i klinisk praksis 
har tilnærmet lik effekt og sikkerhet i pasientpopulasjonen det vurderes refusjon for. 
Forutsetningene for en kostnadsminimeringsanalyse er oppfylt.  
 
Legemiddelverket godtar innsendt analyse. 

5.1.2 Kostnader (input data) 
 
Innsendt dokumentasjon 
I den innsendte analysen er kun legemiddelkostnadene inkludert. For teriparatid er det to 
tilgjengelige produkter, Forsteo og Terrosa. Beregning av årlig legemiddelkostnad er basert på 
dosering i henhold til preparatomtalene til de respektive preparatene.  
 
Terrosa foreligger i en startpakning som inneholder en penn og én sylinderampulle (à 2,4 ml, tilsvarer 
28 doser) (varenummer 390113) og en pakning som inneholder bare én sylinderampulle (à 2,4 ml, 
tilsvarer 28 doser) (varenummer 126559). De to pakningene til Terrosa tilbys til samme pris.  
 
Forsteo foreligger som ferdigfylt penn (à 2,4 ml, tilsvarer 28 doser). Forsteo leveres i 
pakningsstørrelse på 1 eller 3 penner, men det er kun pakningen med 1 penn som er markedsført i 
Norge. Tabell 3 under viser de gjeldende prisene (per 01.12.2021) for Terrosa og Forsteo ved 
tidspunktet for utarbeidelsen av kostnadsminimeringsanalysen fra Legemiddelverket. 
 
Romosozumab foreligger som ferdigfylt penn (à 2 × 105 mg, tilsvarende en dose). Romosozumab 
leveres i pakningsstørrelse på 2 penner som skal administreres simultant. Tabell 8 under viser de 
gjeldende prisene (per 01.12.2021) for teriparatid (Terrosa og Forsteo) og romosozumab. 
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Tabell 8  Legemiddelkostnader for romosozumab og teriparatid (Terrosa og Forsteo). 

Preparat Styrke Antall enheter pr. 
pakning/ampulle 
/penn 

Maks. AUP 
(inkl. mva.) 

Maks. AUP 
(uten mva.) 

Romozosumab 105 mg  2 8 109,0 6 487,2 

Terrosa/ Terrosa 
Start 

20 μg/80 μl  
 

28 2 830,10 2 264,08 

Forsteo 20 μg/80 μl  
 

28 2 830,10 2 264,08 

 
I UCB sin analyse er det for begge preparatene (Terrosa og Forsteo) antatt at pasientene følger 
doseringsanbefalingene som er angitt i preparatomtalen. Anbefalt dosering er 20 μg teriparatid gitt 
én gang daglig. Maksimum total behandlingstid er den samme for begge preparatene (24 måneder). 
Det er inkludert en antatt grad av gjennomsnittlig etterlevelse av teriparatidbehandling på 80 % (26). 
 
For romosozumab er det også antatt at pasientene følger doseringsanbefalingene som er angitt i 
preparatomtalen. Anbefalt dosering er 210 mg (2 × 105 mg) gitt én gang månedlig. Maksimum total 
behandlingstid er ett år (12 måneder), med anbefalt umiddelbar overgang til alendronsyre i inntil 4 
år. Det er inkludert en antatt grad av etterlevelse av romosozumabbehandling på 90 %, i henhold til 
data fra de kliniske studiene. 
 
UCB har videre antatt ett legebesøk i forbindelse med oppstart, samt ett besøk ved evaluering av 
behandlingen og dette antas likt for alle preparatene. Videre antar UCB en fordel av at romosozumab 
administreres én gang månedlig i 12 måneder, versus teriparatid som administreres daglig i 24 
måneder.  
 
For begge preparater (romosozumab og teriparatid) er det anbefalt å videreføre 
osteoporosebehandlingen med alendronsyre etter avsluttet behandling. UCB har lagt til grunn 
kostnader for alendronsyrebehandling i 36 måneder etter behandling med romosozumab og i 48 
måneder etter behandling med teriparatid. Det er inkludert en antatt grad av gjennomsnittlig 
etterlevelse på behandling med alendronsyre (Alendronat) på 80 % uavhengig av hvilket preparat 
som er brukt i forkant.  
 
Tabell 9. Antatt fordel for færre subkutane administrasjoner, fastsatt i kroner. Kilde: UCB 

Brukervennlighet Timer Kilde  

Fordel med 718 færre administreringer -kr        11 898  

Fordel per administrasjon av teriparatid -kr                17  

Kilde: Fordel oral administrasjon hentet 
fra Legemiddelverkets 
enhetskostnadsdatabase. Justert 2013-
verdi til 2021-verdi (10 000 NOK --> 11 
898 NOK). 
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Legemiddelverkets vurdering 
Kliniske eksperter har gitt tilbakemelding om at det i Norge er et fungerende opplegg for ulike 
administrasjonsmetoder innen osteoporosefeltet (både administrasjon/injeksjon hos fastlege og 
administrasjon/injeksjon av pasienten selv). Basert på tilbakemeldinger fra kliniker, vil romosozumab 
i oppstartfasen etter en eventuell innføring, sannsynligvis bli administrert av helsepersonell. Dette er 
fordi det kun er totalt 12 injeksjoner i et fullstendig behandlingsforløp, samt at det vil være behov for 
noe tettere oppfølging og nødvendig å opparbeide seg erfaring med romosozumab. Dette vil kunne 
endre seg etter at klinisk erfaring med romosozumab er etablert. I tråd med tidligere praksis ved 
kostnadsminimeringsanalyser, har Legemiddelverket valgt å se bort fra at etterlevelsen kan være 
forskjellig for de to preparatene, og vil sammenligne kostnader for de ulike behandlingene basert på 
100 % etterlevelse. 
 
UCB har i sin kostnadsminimeringsanalyse lagt til grunn en fordel med hensyn til færre 
administrasjoner av romosozumab kontra teriparatid. Forskjellen mellom disse er daglige injeksjoner 
i 24 måneder for teriparatid versus månedlige injeksjoner i 12 måneder for romosozumab. UCB har 
lagt til grunn at denne fordelen er på totalt 11 898 NOK, hentet fra Legemiddelverkets 
enhetskostnadsdatabase. Denne kostnadsfordelen gjelder derimot fordelen av peroral vs. parenteral 
behandling, og ikke doseintervall/administrasjonsbyrde av to legemidler med lik formulering. 
Fordelen er i enhetsdatabasen anslått til minimum 0 kr og maksimum 11 898 kr. Legemiddelverket 
har ingen fastsatt verdi (i kroner) for betydningen av færre administrasjoner og fordelen med enklere 
administrasjon. Legemiddelverket har valgt å godskrive romosozumab med et skjønnsmessig beløp 
for fordelen med betydelig færre injeksjoner. 
 
Hver sylinderampulle (Terrosa) og hver ferdigfylt penn (Forsteo) inneholder 28 anbefalte doser, og 
den anbefalte doseringen for begge er 20 μg teriparatid én gang daglig. Dette tilsvarer et årlig 
forbruk av ca. 14 legemiddelpakninger (ampuller eller ferdigfylte penner) per pasient. Romosozumab 
foreligger som ferdigfylt penn (à 2 × 105 mg, tilsvarende én dose). Romosozumab leveres i en 
pakningsstørrelse på 2 penner som skal administreres simultant (totalt 210 mg). Det vil følgelig være 
behov for 12 pakninger i løpet av den anbefalte behandlingsvarigheten for romosozumab. 
Legemiddelverket er enig med samtlige av UCB sine forutsetninger for analysen, men har oppdatert 
legemiddelprisene (gjeldende per 01.12.2021). Oppdaterte priser er tilgjengelige fra 
Legemiddelverkets nettsider (Legemiddelsøk).  
 
Tabell 10 under viser priser per pakning (1x28 doser) og årlige legemiddelkostnader per pasient for 
Terrosa og Forsteo, samt romosozumab. 
 
Det er i UCB sine beregninger av kostnader ikke inkludert kostnader til kanyler (sprøytespisser), som 
ikke følger med pakningene, som er nødvendig for administrering av teriparatid. Legemiddelverket 
har derfor valgt å inkludere denne kostnaden for teriparatid. Dette er utstyr som dekkes av 
folketrygden. Maksimal refusjonspris på en pakning på 100 pennekanyler er på 114 NOK. For 
teriparatid utgjør 24 måneders forbruk totalt 8 pakninger (totalt 800 pennekanyler) for å 
administrere alle de anbefalte dosene. Dette utgjør en totalkostnad på 912 NOK.  

5.1.3 Resultater 
 
UCB sitt base case gir følgende resultat: 
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Tabell 10. Resultatene fra UCB sin kostnadsminimeringsanalyse 

Kostnadsminimeringsanalyse  
(5-års perspektiv) 

Evenity 12m Forsteo 24m Terrosa 24m 

Legemiddelkostnad (AUP ekskl. MVA.)  kr         77 846   kr         71 331   kr         61 391  

Legemiddelkostnad for alendronat (AUP 
ekskl. MVA.) fratrukket 80 % etterlevelse 

                4 024                  3 018                  3 018  

Etterlevelse 90 % 80 % 80 % 

Opplæring  kr              240   kr              240   kr              240  

Evaluering  kr              262   kr              262   kr              262  

        

Totalkostnad  kr         73 774   kr         59 824   kr         51 892  

Differanse    -19 % -30 % 

        

Fordel brukervennlighet -kr        11 898      

        

Totalkostnad justert for brukervennlighet  kr         61 876   kr         59 824   kr         51 892  

Differanse vs. teriparatid   -3 % -16 % 

        

Totalkostnad justert for brukervennlighet 
og etterlevelse 

 kr         53 926   kr         59 824   kr         51 892  

 
 
 
Legemiddelverkets vurdering og kostnadsminimeringsanalyse 
Det er markedsført to preparater med teriparatid i Norge. Legemiddelverket har imidlertid vedtatt at 
teriparatid inkluderes i trinnprismodellen. Det er vedtatt nye maksimalpriser på de markedsførte 
pakningene av teriparatid. De nye maksimalprisene er gjeldende i apotek fra 01.12.2021. Første 
trinnpris er vedtatt innført fra 01.01.2022 og er lik maksimalprisen som ble innført 01.12.2021. Det er 
ikke besluttet når neste trinnpriskutt vil bli gjennomført eller hvor stor priskuttet vil bli. 
Legemiddelverket har valgt å legge gjeldende maksimalpris per 01.12.2021 for teriparatid til grunn 
for prissammenligningen mellom romosozumab og teriparatid. I følge UCB sin analyse, og med de 
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forutsetninger og antakelser som er beskrevet tidligere, vil behandling med romosozumab medføre 
noe høyere kostnad sammenliknet med teriparatid, med en kostnadsøkning på om lag 14 000 NOK 
per pasient per år når maks AUP uten mva. legges til grunn for begge preparatene. Dette utgjør en 
forskjell på om lag 18 % til fordel for teriparatid.  
 
Oppsummert godtar Legemiddelverket UCB sine antagelser i analysen, men gjør følgende endringer: 

- Oppdatert legemiddelprisene i analysen til å reflektere gjeldende pris for teriparatid 
- Satt etterlevelsen til 100 % for både romosozumab og teriparatid 
- Inkludert kostnaden ved kanyler (sprøytespisser) ved bruk av teriparatid 
- Betydningen av færre og sjeldnere dosering er gitt et skjønnsmessig påslag 

 
Tabell 11. Legemiddelverkets kostnadsminimeringsanalyse. Dagens maks AUP ekskl. mva. for romosozumab, og 
maksimalpris/trinnpris ekskl. mva. for teriparatid (maksimalpris gjeldene fra 01.12.2021).  

Kostnadsminimeringsanalyse  
(5-års perspektiv) 

Evenity 12m Teriparatid 24m 

Legemiddelkostnad (NOK AUP ekskl. MVA.) 77 846 59 028 

Legemiddelkostnad for alendronat (NOK AUP ekskl. 
MVA.) fratrukket 80 % etterlevelse 4 024 3 018 

Etterlevelse 100 % 100 % 

Opplæring (NOK) 240 240 

Evaluering og utstyr (kanyler, NOK)) 262 1174 

      

Totalkostnad (NOK) 82 373 63 460 

Differanse   -23 % 

    

Fordel enklere administrasjon (NOK) 5 000*  
   

Totalkostnad justert for brukervennlighet (NOK) 77 372 63 460 

Differanse vs. Teriparatid  -18 % 

*Skjønnsmessig påslag for enklere administrasjon er lagt inn i denne beregningen. Beløpet kan ikke automatisk legges til 
grunn i fremtidige metodevurderinger. Satsen er under vurdering. 
 
For å se behandlingskostnadene for teriparatid og romosozumab i lys av annen 
legemiddelbehandling med effekt på beinstruktur og mineralisering (ATC-kode M05B), vises også 
årskostnader for de mest brukte legemidlene innenfor denne gruppen i Tabell 12. I denne 
sammenheng er det ikke tatt hensyn til ulik behandlingslengde for de ulike legemidlene. 
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Tabell 12. Kostnader for andre legemidler til behandling av osteoporose som er tilgjengelige i Norge. 

Preparat  Styrke  Antall enheter 
pr pakning  

Dosering  Maks AUP ev. 
refusjonspris 
(uten mva.)  

Årskostnader 
(maks AUP 
uten mva.)  

Fosamax 
(alendronsyre)  

70 mg  12 stk. 
(tabletter)  

70 mg én 
gang per uke  

115,76  578,80  

Aclasta 
(zoledronsyre)  

5 mg  1x100 ml, 
infusjonsvæske  

5 mg gitt én 
gang i året  

2 813,36  2 813,36  

Prolia 
(denosumab)  

60 mg/ml  1 ferdigfylt 
sprøyte, à 1 ml  

60 mg én 
gang hver 6. 
mnd.  

1 687,36  3 374,72  

 
Legemiddelverkets vurdering  

UCB har basert sin metodevurdering på en kostnadsminimeringsanalyse. En slik analyse forutsetter 
at behandlingskostnader forbundet med romosozumab ikke skal være høyere enn 
behandlingskostnadene for referansealternativet (teriparatid) 

Legemiddelverket mener at det faglige kravet om at behandlingseffekten av legemidlet skal stå i et 
rimelig forhold til kostnadene ved bruk av legemidlet, er oppfylt.  

Dersom romosozumab til enhver tid skal oppfylle kravet om kostnadseffektivitet, kan totalkostnaden 
ved anbefalt maksimal behandlingsvarighet for romosozumab, ikke overstige totalkostnaden ved 
anbefalt maksimal behandlingsvarighet for teriparatid.  Legemiddelverket har beregnet hvilken 
pakningspris for romosozumab som vil gjøre behandlingen kostnadseffektiv versus teriparatid pr. 1. 
desember 2021. Det er gitt et skjønnsmessig påslag for fordelaktig administrasjon. Ved ytterligere 
prisreduksjoner på teriparatid må prisen på romosozumab reduseres tilsvarende for at behandlingen 
fortsatt skal anses som kostnadseffektiv. En slik prisreduksjon forventes i løpet av 2022. 

 
Tabell 13. Pris per pakning til 1 måneds forbruk for de ulike preparatene med teriparatid og romosozumab, med og uten 
moms per 1.12.2021 

Preparat Maks AUP uten mva. Maks AUP inkl. mva. 

Romosozumab (Evenity) 
Ferdigfylt penn 2x105 mg 

Kr 5 335,65 Kr 6 669,56 

Teriparatid (Forsteo, Terrosa, 
Terrosa startkit), 28 doser 

Kr 2 264,08 Kr 2 830,10 
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6 Budsjettkonsekvenser 

6.1 Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling 
 
I henhold til tall fra Reseptregisteret ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (6) var det 66 990 pasienter (57 
521 kvinner og 9 469 menn) som fikk legemidler med effekt på beinstruktur og mineralisering (ATC-
kode M05B) i 2019. De mest brukte legemidlene innenfor denne gruppen var alendronsyre (ca. 49 
800 kvinner og menn), zoledronsyre (ca. 6 900 kvinner og menn) og denosumab (ca. 11 000 kvinner 
og menn). De siste årene har det vært en økende trend i antall brukere av zoledronsyre og 
denosumab, mens antall brukere av alendronsyre har sunket noe.  
 
Legemiddelverket har også sett på forskrivningen av teriparatid i perioden som har gått siden den 
opprinnelige metodevurdering i 2004 og fram til i dag, basert på data fra Reseptregisteret. Dataene 
som presenteres i Tabell 14 Tabell 14gjelder forskrivning i ATC-kode H05AA02 (teriparatid) for 
perioden 2004- 2019, og omfatter pasienter i alle aldre, begge kjønn og fra hele landet. Det antas at 
all forskrivning av teriparatid i denne perioden er relatert til preparatet Forsteo, ettersom det kun var 
dette preparatet som var markedsført i Norge. Fra 15.01.2020 ble også preparatet Terrosa 
markedsført i Norge. 
 
Tabell 14. Forskrivning av teriparatid i tidsrommet 2004-2019. Tall hentet fra Reseptregisteret ved Nasjonalt 
folkehelseinstitutt (6) (rapportdato 11.11.2020). 

ATC-kode: H05AA02 Teriparatid 
Alle aldre, begge kjønn, hele landet 

Antall brukere Omsetning i NOK, 
Maks AUP inkl. mva. 

2004 73 1 906 652 

2005 125 4 468 718 

2006 152 4 138 872 

2007 174 5 060 458 

2008 201 5 989 230 

2009 213 6 130 541 

2010 253 7 973 781 

2011 281 8 105 526 

2012 367 10 139 531 

2013 467 13 506 924 

2014 608 17 498 076 

2015 720 21 380 450 

2016 931 29 001 202 

2017 1151 35 699 984 
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2018 1123 35 198 896 

2019 1149 35 527 944 

 
Om lag 93 % (1 065/1 149) av pasientene som fikk forskrevet teriparatid i 2019 var 50 år eller eldre. 
Det er ikke kjent hvordan fordelingen er mellom de spesifikke indikasjonene som er angitt i preparat-
omtalen til teriparatid, ettersom det er samme refusjonskode som benyttes uavhengig av indikasjon.  
 
UCB har, på bakgrunn av tall fra Reseptregisteret og metodevurderingen av teriparatid (Terrosa), 
estimert at om lag 1 200 pasienter vil kunne være aktuelle for behandling med enten teriparatid eller 
romosozumab hvert år de første fire budsjettårene, og at dette tallet vil øke til 1 500 pasienter i det 
femte budsjettåret. 
 
Tabell 15. Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med osteoanabolske legemidler ifølge UCB, tall hentet fra 
metodevurderingen av Terrosa (2021) 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Teriparatid 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 

 
Sett i forhold til dagens situasjon, mener Legemiddelverket at innføring av Evenity i prinsippet ikke vil 
medføre en særlig utvidelse av pasientgrunnlaget for behandling av pasienter med osteoporose. Det 
vil i stedet ta andeler fra det allerede eksisterende markedet.  
 
Det er usikkert hvor mange pasienter som vil være aktuelle for behandling med Evenity. Ved å ta 
utgangspunkt i gjeldende tall fra Reseptregisteret over antall pasienter som får forskrevet teriparatid, 
samt UCB sine estimater, er det rimelig å anta at det totale antallet pasienter aktuelle for behandling 
med Evenity trolig ligger i størrelsesorden 300-600 pasienter. Tabell 16 viser antall pasienter som det 
antas at mottar de ulike behandlingene over tid fra år 1 til år 5. Her er også etterbehandling med 
alendronat inkludert for både Evenity og Terrosa. 
 
Tabell 16. Antatt fordeling av pasienter mellom Evenity og Terrosa dersom Evenity tas i bruk 

Fordeling av pasienter hvis Evenity tas i bruk 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Romosozumab 
12 mnd. 180 204 299 360 570 

Alendronat 
48 mnd. - 180 384 683 1 043 

Terrosa 
24 mnd. 1 020 816 697 541 570 

Alendronat 
36 mnd. 

 510 1 428 2 185 2 804 
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Totalt 
osteoanabolsk 1 200 1 020 996 901 1 140 

Totalt alendronat - 690 1 812 2 867 3 847 

Totalt antall 1 200 1 710 2 808 3 769 4 986 

 
 

6.2 Budsjettvirkning for folketrygdens legemiddelbudsjett 
 
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring, basert på antagelsen om at Evenity vil dekkes av 
folketrygden, er beregnet. Det tas utgangspunkt i to scenarier:  

A) Preparatet får innvilget refusjon – Evenity vil overta markedsandeler og følgelig pasienter fra  
teriparatid som i dag dekkes på blå resept.  

B) Preparatet får ikke innvilget refusjon - teriparatid vil fremdeles forskrives til alle nye 
pasienter.  

 
Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene.  
Tabell 17 og Tabell 18 under viser totale årskostnader (legemiddelkostnader) for Evenity og 
teriparatid over den neste femårs-perioden, for de to scenarioene over (A og B). Tabell 19 viser 
budsjettvirkningen dersom Evenity innføres. Alle tabellene tar utgangspunkt i pasientestimatene vist 
i Kap. 6.1. Legemiddelkostnadene i budsjettberegningene tar utgangspunkt i prisene som gjelder fra 
01.12.2021 Tabell 13), og foreslått ny maksimalpris for Evenity. 
 
Tabell 17. Folketrygdens samlede utgifter for Evenity og Terrosa dersom Evenity innføres, basert på Maks AUP inkl. mva. 

Budsjettkonsekve
ns 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Romosozumab12 14 406 250 16 327 083 23 914 374 28 850 916 45 600 
582 

Alendronat48 - 226 356 482 893 858 644 1 311 959 

Terriparatid24 37 630 223 30 104 178 25 721 364 19 948 445 21 019 
800 

Alendronat36 - - 1 282 684 2 308 831 3 185 583 

Total 52 036 472 46 657 617 51 401 315 51 966 836 71 117 
924 

 
 
Tabell 18. Folketrygdens samlede utgifter, dersom Evenity ikke innføres, basert på Maks AUP inkl. mva. 

Budsjettkonsekve
ns 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
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Teriparatid24 44 270 850 44 270 850 44 270 850 44 270 850 55 338 
563 

Alendronat36 - - 1 509 040 3 018 080 4 527 120 

Total 44 270 850 44 270 850 45 779 890 47 288 930 59 865 
683 

 
 
Tabell 19. Budsjettvirkning av innføring av Evenity, basert på Maks AUP inkl. mva. 

 Budsjettvirkning
er 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Utgifter hvis 
Evenity innføres 52 036 472 46 657 617 51 401 315 51 966 836 71 117 

924 

Utgifter hvis 
Evenity ikke 
innføres 

44 270 850 44 270 850 45 779 890 47 288 930 59 865 
683 

Merutgifter ved 
innføring 7 765 622 2 386 767 5 621 425 4 677 906 11 252 

242 
 
 
Budsjettberegningene er basert den prisen som Legemiddelverket mener vil være 
kostnadseffektiv.Tabell 13. Pris per pakning til 1 måneds forbruk for de ulike preparatene med 
teriparatid og romosozumab, med og uten moms per 1.12.2021Tabell 13. Det er ikke inkludert 
administrasjonskostnader, kostnader til standardbehandling (utover alendronsyre) eller andre 
kostnader for helsesektoren ellers i budsjettberegningen.  
 
 

 Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:  
 
Basert på data og antakelser over, har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Evenity 
vil medføre en samlet merutgift for folketrygden på 11 millioner kroner (maks AUP inkl. mva.) i det 
femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. Merkostnaden for folketrygden 
for romosozumab vs. teriparatid kan knyttes til at det er gitt et skjønnsmessig påslag for færre 
administrasjoner og at beregningen inkluderer ett ekstra år med behandling med bisfosfonater. (4 år 
vs. 3 år), og hvor dette øker som følge av at Evenity tar en større markedsandel over tid. I tillegg 
fordeles den årlige kostnaden for osteoporosebehandling med teriparatid over to år, mens den 
totale kostnaden for behandling med Evenity faller innenfor 12 måneder. Legemiddelverket beregner 
budsjettvirkninger pr. år de første fem årene.  

7 Diskusjon  
Legemiddelverket har i denne metodevurderingen vurdert om romosozumab kan gis refusjon etter 
blåreseptforskriften § 2 til behandling av etablert, alvorlig osteoporose, på samme vilkår som 
teriparatid. Romosozumab er et benanabolt preparat i likhet med teriparatid, men representerer en 
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ny virkningsmekanisme. Romosozumab er et monoklonalt antistoff som binder og hemmer sklerotin. 
Resultatet er en kombinert effekt av økt beindannelse og redusert beinresorpsjon.  
 
Legemiddelverket har vurdert nytte: 
Legemiddelverket har tidligere vurdert at romosozumab ikke er kostnadseffektiv behandling for hele 
pasientpopulasjonen som det har indikasjon for (2). Dersom romosozumab anvendes i samme linje i 
behandlingsalgoritmen for osteoporose som teriparatid, i henhold til behandlingsveileder fra Norsk 
Endokrinologisk Forening (3), vil bruken være relativt begrenset. Legemiddelverket mener at de 
kliniske studiene viser at romosozumab gir en signifikant reduksjon i risiko for vertebrale og 
nonvertebrale brudd og for hoftebrudd etter 12 og 24 måneder sammenlignet med pasienter 
behandlet med alendronat. Det er også vist en signifikant økning i bentetthet i ryggsøyle og i hofte 
etter 12, 24 og 36 måneder sammenlignet med pasienter behandlet med alendronat. Den innsendte 
analysen viser at effekten i en subpopulasjon er lik effekten i studiens totalpopulasjon. 
Legemiddelverket vurderer at den kliniske effekten av romosozumab i den aktuelle pasientgruppen 
er godt dokumentert. NMAen som ble utført av NICE bygger på systematiske litteratursøk utført i 
2018. UCB sendte inn et litteratursøk som var oppdatert i oktober 2020 og som viser at det ikke er 
publisert relevante RCTer etter 2018. Dette gir et betydelig bedre dokumentasjonsgrunnlag enn det 
som var tilgjengelig da Legemiddelverket vurderte kostnadseffektivitet av Forsteo (teriparatid) i 2004 
(27). NMAen viser at både teriparatid og romosozumab gir reduksjon i risiko for alle typer brudd som 
er undersøkt. Legemiddelverket mener NMAen til tross for de svakhetene som er diskutert i studiene 
som inngår, gir grunnlag for å konkludere med at både romosozumab og teriparatid gir en signifikant 
reduksjon i forekomst av vertebrale brudd i forhold til placebo og en numerisk, men ikke signifikant 
reduksjon i alle typer lavenergibrudd.  
 
Mangel på studier med direkte sammenligning av romosozumab og teriparatid vanskeliggjør en 
etablering av relativ effekt. Indirekte sammenligning i tilgjengelige NMAer har mange svakheter 
knyttet til ulikheter i populasjoner og måling av endepunkt.  Evalueringen av relativ effekt ved 
vurdering for finansiering av romosozumab i England viste at rangeringen av de ulike preparatene var 
forskjellig for alle de ulike effektendepunktene. Det kunne ikke konkluderes med om romosozumab 
er bedre eller dårligere enn teriparatid. Andre sammenligninger og klinisk erfaring støtter at 
romosozumab har minst like god effekt som teriparatid. 
 
Bivirkningsprofilen på de to er forskjellig, særlig når det kommer til alvorlige bivirkninger. De to 
virkestoffene er derfor godkjent med ulike kontraindikasjoner og forsiktighetsregler. 
Legemiddelverket mener derfor at romosozumab kan fylle et udekket behov til pasienter med 
alvorlig osteoporose og som ikke kan bruke teriparatid. 
 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk: 
Romosozumab er et legemiddel til behandling av alvorlig osteoporose, og er vurdert hos samme 
pasientgruppe som innvilges individuell stønad til bruk av teriparatid i dag (blåreseptforskriften § 3). 
Romosozumab har et fortrinn sammenlignet med teriparatid når det gjelder administrasjon. 
Romosozumab gis én gang månedlig i tolv måneder, mens teriparatid gis én gang daglig i 24 
måneder.  
 
Legemiddelverket vurderer at ressursbruken ved behandling med romosozumab sannsynligvis står i 
et rimelig forhold til nytten, jf. legemiddelforskriften §14-5 for den samme pasientgruppen som 
teraparatid er vurdert kostnadseffektiv for, det vil si pasienter med etablert osteoporose og et eller 
flere lavenergibrudd det siste året før behandlingen startes, og som enten:  
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- ikke responderer på antiresorptiv behandling (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab).  
Det kreves gjentatt (minimum 2) lavenergibrudd under behandling med antiresorptive 
legemidler (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab) før det er sannsynliggjort at pasienten 
ikke responderer på behandlingen. Med lavenergibrudd menes brudd som ikke ville oppstått hos 
beinfriske etter et lite traume som for eksempel fall fra egen høyde eller lavere, eller  
 

- ikke tolererer antiresorptiv behandling. Dette omfatter både uakseptable bivirkninger og 
kontraindikasjoner, eller  
 

- ved alvorlige tilfeller med T-score < -4,0 for pasienter 60 år og eldre og T-score < -3,5 for 
pasienter under 60 år, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på diagnosetidspunktet), eller 
alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % kompresjon) kan teriparatid benyttes som 
førstevalgspreparat.  
 

Det er en forutsetning for kostnadseffektivitet at kostnaden til Evenity ikke overstiger kostnaden for 
rimeligste teriparatidpreparat med et skjønnsmessig påslag for færre administrasjoner. 

Legemiddelverket har vurdert alvorlighet: 
Ettersom Legemiddelverket tidligere har vurdert at behandlinger til osteoporose oppfyller de faglige 
kriterier med hensyn til alvorlighet og behov for langvarig behandling (jf. Blåreseptforskriften § 1b), 
er dette også gjeldende for denne metodevurderingen. Det har i tidligere vurderinger av legemidler 
til osteoporose blitt beregnet et absolutt prognosetap på 0,5 QALYs. Denne metodevurderingen 
gjelder behandling i senere linje, til pasienter med en høyere alvorlighetsgrad, og det kan trolig 
forventes at disse pasientene har et noe høyere absolutt prognosetap enn det som er beregnet 
tidligere for pasientgruppen. 
 
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet: 
Den relative effekten av romosozumab og teriparatid har ikke vært mulig å kvantifisere på grunn av 
svakheter i de foreliggende metaanalyser og indirekte sammenligninger. Den dokumenterte 
nytteeffekten av romosozumab er basert på studier av relativt kort varighet. Hverken romosozumab 
eller teriparatid kan kurere osteoporose, og det foreligger ikke studier som kan vise hvor lenge 
effekten av behandlingen opprettholdes. Det er derfor ikke mulig å fastslå om de er 
kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv. 
 
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger: 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. Merutgiftene for folketrygden anslås til 11 millioner 
kroner i år fem basert på den fastsatte refusjonsprisen for romosozumab og dagens priser på 
teriparatid. Estimatet reflekterer situasjonen dersom dagens forskrivnings- og refusjonspraksis for 
teriparatid blir videreført og praktisert for romosozumab, samt at pasientantallet øker i samsvar med 
Legemiddelverkets estimat. Budsjettvirkningene vil kunne variere fra år til år ettersom disse påvirkes 
av forhold som endringer i antall pasienter som får behandling med romosozumab, og framtidige 
legemiddelpriser.  
 
Legemiddelverket vurderer at budsjettvirkningen for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre 
romosozumab til behandling av aktuelle pasienter vil være under Legemiddelverkets 
fullmaktsgrense, jf. legemiddelforskriften § 14-7. 
 
Vurdering av risiko for forskrivning utenfor refusjonsvilkårene og behov for særlig kontroll av 
forskrivning og bruk: 
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Det følger av legemiddelforskriften § 14-8 andre ledd andre punktum at Legemiddelverket skal fatte 
vedtak om avslag på forhåndsgodkjent refusjon ved betydelig risiko for forskrivning utenfor 
refusjonsvilkårene eller der det av andre grunner er behov for særlig kontroll av forskrivning og bruk 
av legemidlet. Legemiddelverket vurderer at det både foreligger betydelig risiko for forskrivning 
utenfor refusjonsvilkårene, samt at det er behov for særlig kontroll av forskrivning og bruk av 
legemidlet.  
 
Legemiddelverket vurderer at det av følgende grunner er betydelig risiko for forskrivning av 
romosozumab utenfor refusjonsvilkårene:  
- Romosozumab har markedsføringstillatelse for behandling av osteoporose hos post-

menopausale kvinner med høy risiko for frakturer. Den godkjente indikasjonen er altså betydelig 
videre enn de refusjonsvilkårene som Legemiddelverket foreslår, og som er skissert ovenfor. 
Legemiddelverket har tidligere konkludert med at romosozumab ikke er kostnadseffektiv for hele 
pasientgruppen som omfattes av godkjent indikasjon. Refusjonsvilkårene er relativt spesifikke og 
detaljerte, med krav til vurdering av bl.a. tidligere behandling, bruddhistorikk og T-score. Det er 
kun refusjon etter individuell søknad som vil gi den nødvendige sikkerhet for at kun pasienter 
som oppfyller de anbefalte vilkårene vil få stønad til legemidlet på blå resept. Den forskrivende 
legen er dermed ansvarlig for å kontrollere og dokumentere at disse vilkårene er oppfylt for den 
aktuelle pasienten i søknaden til Helfo.  
 

- Teriparatid har vært markedsført i Norge siden 2003, og det gis individuell stønad etter 
blåreseptforskriften § 3 i dag. Tall som Legemiddelverket har fått fra Helfo viser at en ikke 
ubetydelig andel av søknadene om individuell stønad for teriparatid blir avslått. I 2018 ble 439 
søknader om individuell stønad innvilget og 71 søknader (16 %) ble avslått. I 2019 ble 454 
søknader innvilget og 47 søknader (10 %) avslått. Hvis teriparatid hadde hatt forhåndsgodkjent 
refusjon, ville det ikke vært en vurdering hos Helfo om at refusjonsvilkårene er oppfylt for hver 
enkelt pasient. Ved forhåndsgodkjent refusjon ville det dermed vært betydelig risiko for at legen 
forskrev teriparatid på blåresept direkte i disse tilfellene der søknad om individuell stønad ble 
avslått. Legemiddelverket vurderer at tilfellet vil kunne være det samme for romosozumab. 

 
Legemiddelverket vurderer at det er behov for særlig kontroll av forskrivning og bruk av 
romosozumab, av følgende grunner:  
- Det er behov for at legen aktivt vurderer og bekrefter at de anbefalte vilkårene er oppfylt, før 

romosozumab forskrives på blåresept. Kostnadseffektiviteten vil avhenge av at bruken i norsk 
klinisk praksis blir avgrenset til disse pasientene. Forskrivning utenfor refusjonsvilkårene 
medfører bruk til pasienter hvor romosozumab ikke er kostnadseffektiv.  
 

- Behandling med romosozumab er kostbart. En behandling (12 måneder) koster i overkant av 
80 000 NOK per pasient (maks AUP inkl. mva.; refusjonspris). Hvis pasientene som fikk avslag på 
individuell stønad i 2018 og 2019 hadde fått teriparatid forskrevet på blåresept (118 pasienter 
totalt), ville dette tilsvare en utgift for folketrygden på omlag 10 millioner NOK til sammen for 
2018 og 2019. Disse tallene indikerer at det vil medføre en betydelig merutgift for folketrygdens 
legemiddelbudsjett hvis romosozumab forskrives utenfor refusjonsvilkårene.  

 
 
For å sikre at forskrivningen av romosozumab blir i tråd med vilkårene for refusjon blir det derfor 
fattet vedtak om avslag på forhåndsgodkjent refusjon. 
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Romosozumab (Evenity) vil kunne omfattes av ordningen om individuell stønad etter 
blåreseptforskriften § 3. I slike tilfeller kan Helfo etter søknad fra lege vurdere om det skal ytes 
stønad for den enkelte pasient.   

8 Konklusjon 
 
For å sikre at forskrivningen av romosozumab blir i tråd med de anbefalte vilkårene for refusjon, blir 
det fattet vedtak om avslag på forhåndsgodkjent refusjon (§ 2 i blåreseptforskriften). I slike tilfeller 
kan Helfo vurdere om det skal ytes stønad etter søknad for den enkelte pasient (§ 3 i 
blåreseptforskriften).  
 
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt, og at 
ressursbruken sannsynligvis står i et rimelig forhold til nytten, hensyntatt  
tilstandens alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene, for pasienter med etablert  
osteoporose og et eller flere lavenergibrudd det siste året før behandlingen med romosozumab 
startes, og som enten:  
 

- ikke responderer på antiresorptiv behandling (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab).  
Det kreves gjentatt (minimum 2) lavenergibrudd under behandling med antiresorptive  
legemidler (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab) før det er sannsynliggjort at 
pasienten ikke responderer på behandlingen eller 
- ikke tolererer antiresorptiv behandling. Dette omfatter både uakseptable bivirkninger og  
kontraindikasjoner, eller 
- ved alvorlige tilfeller med T-score < -4,0 for pasienter 60 år og eldre og T-score < -3,5 for 
pasienter under 60 år, mange brudd (3 eller flere ryggbrudd på  
diagnosetidspunktet), eller alvorlige ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % kompresjon) kan 
romosozumab benyttes som førstevalgspreparat.  

 

Legemiddelverket mener at det faglige kravet om at behandlingseffekten av legemidlet skal stå i et 
rimelig forhold til kostnadene ved bruk av legemidlet, er oppfylt.  

Det er en forutsetning for kostnadseffektivitet at kostnaden ved behandling med Evenity ikke 
overstiger kostnaden for behandling med rimeligste teriparatidpreparat med et skjønnsmessig påslag 
for færre administrasjoner. 

 
Følgende maksimale AUP er beregnet for Evenity for at kravet om kostnadseffektivitet skal være 
oppfylt pr. 01.12.2021: 

 Maks AUP uten mva. Maks AUP med mva. 

Varenummer 502750 
Evenity ferdigfylt penn 2x105 mg 

Kr 5 322,17 Kr 6 652,72 

 

Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre Evenity (romosozumab) er 
under Legemiddelverkets fullmaktsgrense. 
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Statens legemiddelverk, 10-12-2021  

Hallstein Husbyn  Saksutredere 
enhetsleder Liv Unni Naalsund 
 Ida Kommandantvold 
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