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*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no.  
 

 

Metodevarsel for legemiddel 

1. Status og oppsummering 

Mavakamten til behandling av symptomatisk obstruktiv hypertrofisk 
kardiomyopati  
 

1.1 Oppsummering* 
Metoden omfatter et nytt virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er under vurdering hos Det europeiske 
legemiddelkontoret (EMA) og US Food and Drug Administration (FDA) (1, 2) .  

 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 
ATC-kode:  
C01EB 
 
Virkestoffnavn:  
mavakamten 
 
Handelsnavn:  
 
Legemiddelform:  
Kapsel, hard  
 
MT-søker/innehaver: 
Bristol-Myers Squibb (1) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet  

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

 
  

Hjerte- og karsykdommer 

1.4 Tag (merknad) 
☐ Vaksine 

☐ Avansert terapi (gen-/celleterapi) 

☐ Medisinsk stråling 

☐ Krever tilhørende diagnostikk eller 

medisinsk utstyr 

☐ Annet: 

 
 

1.7 Bestillingsanbefaling  1.8 Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 
Metodevurderinger 

☐ Fullstendig metodevurdering  

☒ Hurtig metodevurdering (CUA) 

☐ Forenklet vurdering 

☐ Avvente bestilling 

☐ Ingen metodevurdering 

Kommentar: 
 

☒ Klinisk effekt relativ til komparator 

☒ Sikkerhet relativ til komparator 

☒ Kostnader / Ressursbruk 

☒ Kostnadseffektivitet 

☐ Juridiske konsekvenser 

☐ Etiske vurderinger 

☐ Organisatoriske konsekvenser  

☐ Annet 

 
 

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Statens legemiddelverk ansvar for den nasjonale funksjonen for metodevarsling. Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for 
norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringsplattform for 
metodevarsler. Metodevarsler som skal vurderes på nasjonalt nivå i Bestillerforum RHF til spesialisthelsetjenesten publiseres på nyemetoder.no. For mer informasjon om 
identifikasjon av metoder, produksjon av metodevarsler og hvordan disse brukes, se Om MedNytt. 
 

  

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt
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2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er en sykdom som forårsaker fortykning av hjertemuskelen. Sykdommen påvirker først og fremst 
muskelen i hjertets hovedpumpekammer, venstre ventrikkel. I en undergruppe av pasienter sitter fortykkelsen ved utløpet av venstre 
hjertekammer, som kan føre til at blodstrømmen hindres i å forlate hjertet under sammentrekning. Denne varianten av sykdommen kalles 
obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (oHCM).  
Sykdommen er arvelig og skyldes mutasjon i ett eller flere gener. Sykdommen er oftest asymptomatisk i mange år. De vanligste symptomene 
er kortpustethet, hjertebank, brystsmerter og svimmelhet. Pasienter med oHCM kan utvikle alvorlige komplikasjoner som atrieflimmer, 
hjertesvikt, malign hjertearytmi og plutselig hjertestans (3-5). 
HCM forekommer hos omtrent 1 av 500 voksne mennesker, det vil si ca. 10 000 pasienter i Norge. Det er den vanligste genetiske 
hjertesykdommen, og den hyppigste årsaken til plutselig hjertedød blant unge mennesker og idrettsutøvere. Den obstruktive formen av 
sykdommen ses i 20 – 25 % av de diagnostiserte tilfellene (4, 5). 

Dagens behandling 
Det foreligger ikke nasjonale behandlingsretningslinjer. European Society of Cardiology (ESC) sine retningslinjer stadfester at i mangel på 
store randomiserte studier, så gis medikamentell behandling på et empirisk grunnlag, for å redusere symptomer og forebygge plutselig 
død (6). Behandlingsalternativene består av medikamentell behandling, pacemaker og intern defibrillator, kirurgisk behandling og AV-bunt 
ablasjonsbehandling (5, 6). 
Medikamentell behandling av oHCM består i betablokker som primærbehandling (5, 7). Andrevalg er kalsiumblokkeren verapamil hvis det er 
kontraindikasjon eller utilstrekkelig effekt av betablokker. Kirurgisk behandling kan gjøres for å fjerne noe av den tykke hjertemuskelen 
(septal myoektomi). 

Virkningsmekanisme  Mavakamten er en selektiv og reversibel hemmer av myosin i hjertet. Dette medfører en reduksjon i 
kryssbindingen mellom aktin og myosin, som igjen fører til at myokardets kontraktilitet reduseres. 
Mavakamten hemmer forhøyet kontraktilitet og forsinket relaksasjon og korrigerer den unormale 
funksjonen i en hypertrof hjertemuskel (3). 

Tidligere godkjent indikasjon Ingen 

Mulig indikasjon Behandling av symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (2). 

Kommentar fra FHI ved 
Companion Diagnostics  

☐ Metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode (ny diagnostisk praksis) 

☒ Metoden vil ikke medføre bruk av ny diagnostisk metode (allerede etablert diagnostisk praksis) 

☐ Det er på nåværende tidspunkt uavklart om metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode 

 
Kommentar fra FHI: 
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3. Dokumentasjonsgrunnlag 

Det foreligger klinisk dokumentasjon i form av to pivotale fase III randomiserte placebokontrollerte studier og en forlengelsesstudie av den 
første fase III-studien. 

Populasjon  
(n = antall deltakere) 

Intervensjo
n 

Kontroll-
gruppe 

Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Pasienter over 18 år med 
oHCM, LVEF over 55 %, 
NYHA klasse II eller III og 
oksygenmetning over 90 % ved 
hvile 
 
n = 251  

Mavakamten   
oral kapsel 

Placebo  
 

Andel pasienter som oppnår en 
positiv klinisk respons definert 
som økning i pVO2 på minst 1,5 
ml/kg/min ved hjertelunge 
belastningstest (CPET) og en 
reduksjon på én eller to NYHA 
hjertefunksjonsklasser  
eller en forbedring på minst 
3 ml/kg/min i pVO2 og ingen 
forverring i NYHA-klasse 

NCT03470545 
EXPLORER-HCM 
Fase III 
MT-studie 

Avsluttet 
 
Resultater er 
publisert av 
Olivotto et al 2020 

Pasienter over 18 år med 
oHCM, henvist til SRT (septal 
myoektomi), 
LVEF over 60 % ved screening 
og oksygenmetning over 90 % 
ved hvile 
 
Estimert n = 100 

Mavakamten  
oral kapsel 

Placebo  

 
Antall pasienter  
-med beslutning om 
gjennomføring av SRT før eller 
ved uke 16 og 
-fortsatt egnet for SRT etter 
guidelines ved uke 16 
 
Sekundære: 
-endring fra baseline i 
postexercise LVOT ved uke 16 
-NT-proBNP  

NCT04349072 
VALOR-HCM 
Fase III 

Forventes 
avsluttet  
februar 2022  
 
 

Pasienter over 18 år som har 
fullført EXPLORER-HCM eller 
MAVERICK-HCM* 
 
*MAVERICK-HCM var en fase II 
studie som inkluderte pasienter 
med nHCM, og er ikke aktuell 
for søkt indikasjon 
 
Estimert n = 310 

Mavakamten 
oral kapsel 
 
 

Ingen Frekvens og alvorlighet av 
bivirkninger og alvorlige 
bivirkninger relatert til 
behandlingen over 10 år 

NCT03723655 
MAVA-LTE 
 
Forlengelses-
studie av 
MT-studien og 
fase II-studien 
 
 

Forventes 
avsluttet 2025 

  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03470545?term=mavacamten&draw=2&rank=6
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31792-X/fulltext
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04349072
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03723655?term=MAVA-LTE&draw=2&rank=1
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3.2 Metodevurderinger og –varsel 

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt 
 

- Metoden er ikke vurdert tidligere. 
- Andre metoder er ikke vurdert eller bestilt til vurdering for samme indikasjon. 

Metodevurdering 
/ systematiske 
oversikt 
 - internasjonalt - 
 

- Ingen systematiske oversikter eller metodevurderinger av aktuell indikasjon er identifisert. 

Metodevarsel - Det foreligger minst ett relevant metodevarsel (1). 
 

 

4. Referanser 

1. Specialist Pharmacy Service (SPS). Mavacamten 2022 [updated November 2021. Available from: 
https://www.sps.nhs.uk/medicines/mavacamten/. 
2. European Medicines Agency. Committee for medicinal products for human use (CHMP). Draft agenda for the meeting on 24-27 
January 2022  [updated 24.01.2022. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/agenda/agenda-chmp-agenda-24-27-january-
2022-meeting_en.pdf. 
3. NIHR Innovation Observatory. Mavacamten for hypertrophic cardiomyopathy 2021 [Available from: 
https://www.io.nihr.ac.uk/report/mavacamten-for-hypertrophic-cardiomyopathy/. 
4. Norsk helseinformatikk. Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati 2018 [updated 27.11.2018. Available from: 
https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/kardiomyopati-hypertrofisk/. 
5. Norsk elektrinisk legehåndbok. Hypertrofisk kardiomyopati 2020 [updated 06.01.2022. Available from: 
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/hjertekar/tilstander-og-sykdommer/hjertemuskelsykdom/kardiomyopati-hypertrofisk. 
6. Authors/Task Force m, Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and 
management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the 
European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014;35(39):2733-79. 
7. Dybro AM, Rasmussen TB, Nielsen RR, Andersen MJ, Jensen MK, Poulsen SH. Randomized Trial of Metoprolol in Patients With 
Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2021;78(25):2505-17. 
 

 

5. Versjonslogg  

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
18.03.2022 Laget metodevarsel* 

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret dokumentasjonsgrunnlag basert på nytt søk av DD.MM.ÅÅÅÅ 

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret status for metoden 

*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no. Velg «endre dine søkeinnstillinger» for å inkludere ikke markedsførte legemidler. 
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