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REFUSJONSVEDTAK 
 
Vi viser til Deres søknad av 22-04-2015 om forhåndsgodkjent refusjon av naloksegol 

(Moventig) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til 

viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2, og forskrift av 18. desember 2009 nr. 1839 

om legemidler (legemiddelforskriften) kapittel 14.  

 

Vedtak  

Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-21, er naloksegol (Moventig) innvilget 

forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 med følgende informasjon: 

  

Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons på vanlig avførende 

behandling ikke har vært tilstrekkelig.  

Refusjonskoder: 
ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

-75 Opioidindusert 

forstoppelse hos pasienter 

som kun kan oppnå 

tilstrekkelig effekt av 

opioidreseptorantagonist 

 

221 -75 Opioidindusert forstoppelse 

hos pasienter som kun kan 

oppnå tilstrekkelig effekt av 

opioidreseptorantagonist 

 

221 

-90 Palliativ behandling i 

livets sluttfase 

136, 

200 

-90 Palliativ behandling i livets 

sluttfase 

136, 200 

Vilkår: 

136 Refusjon ytes selv om legemidlet brukes i mindre enn tre måneder 

 

200 

 

 

221 

 

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende 

behandling med eksempelvis tabletter, stikkpiller eller klyster 

 

Forstoppelse skal være indusert av et opioid som pasienten får dekket etter 

refusjonskode -71 
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Vedtaket gjelder følgende varenummer: 391980, 423086, 496377, 583584 

 

Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.   

 

Vedtaket gjelder kun den indikasjon som søker har dokumentert gjennom søknaden. Får 

naloksegol (Moventig) godkjent en ny indikasjon er denne ikke omfattet av dette vedtaket.  

 

Moventig er gitt refusjon med refusjonspris, jf legemiddelforskriften § 14-22. Refusjonspris 

er satt lik maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3. 

 

Vedtaket trer i kraft 01-12-2015. Forhåndsgodkjent refusjon gjelder tidligst fra denne dato, 

men ikke før markedsføringsdato i Norge. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det 

tilkommer nye forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf 

legemiddelforskriften § 14-27.  

 

Begrunnelse 

Vilkårene i blåreseptforskriften § 1a anses oppfylt. Legemidlet anses videre omfattet av 

blåreseptforskriften § 2. Vilkårene for å vurdere søknaden i henhold til legemiddelforskriften 

kapittel 14 anses derfor oppfylt. 

 

Refusjonssøknaden oppfyller alle kravene i legemiddelforskriften § 14-5 til § 14-9 samt 

kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon i legemiddelforskriften § 14-10 til § 

14-16.  

 

Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å føre legemiddelet opp i 

refusjonslisten, jf § 14-4 i legemiddelforskriften. 

 

Klage 

Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens 

legemiddelverk. For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage 

over forvaltningsvedtak.  

 

Saksbehandlingstid 

Etter en gjennomgang av Deres søknad anså Statens legemiddelverk den som valid 29-04-

2015. Søknaden er ferdigbehandlet på dagens dato. Dette gir en saksbehandlingstid på 198 

dager angående refusjonssøknaden. 

 

Publisering 

Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsrapporten på våre nettsider: 

www.legemiddelverket.no   

 

Vi vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være forretningshemmeligheter 

etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30: 

"Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller 

forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, 

tie med det han slik får vite." 

 

http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1004
http://www.legemiddelverket.no/
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Begrepet forretningshemmelighet er ikke definert nærmere. I Ot. prp. nr. 70 (1991-92) side 

39 er ikke bestemmelsen nærmere kommentert ut over at det vises til at den svarer til 

taushetspliktsbestemmelsen i § 45 i den tidligere lov 20. juni 1964 nr. 5 om legemidler og 

gifter m.v. Forarbeidene til den tidligere loven gir heller ikke særlig veiledning om 

bestemmelsens rekkevidde, jf. Ot.prp.nr. 28 (1963-64) side 20 og Innstilling II fra Komiteen 

til revisjon av apoteklovgivningen m.v. side 46.  

 

Justisdepartementets lovavdeling har med hensyn til vår taushetspliktbestemmelse uttalt 

følgende: 

 

"Selv om det i taushetspliktsbestemmelsen i legemiddelloven § 30 siste punktum uttrykkelig 

er bestemt at forvaltningsloven §§ 13-13 e ikke gjelder og legemiddelloven § 30 er 

annerledes formulert enn taushetspliktsbestemmelsen i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 

2, antar vi at taushetspliktsbestemmelsen i legemiddelloven bør tolkes i overensstemmelse 

med den korresponderende bestemmelsen i forvaltningsloven. Det gjelder dermed etter vår 

oppfatning også i forhold til legemiddelloven § 30 et krav om at det vil være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysninger om drifts- og 

forretningsforhold for at slike opplysninger skal være undergitt taushetsplikt Dette 

innebærer at opplysninger om drifts- og forretningsforhold ikke vil være taushetsbelagte 

etter legemiddelloven § 30 selv om opplysningene ikke er kjent utenfor vedkommende foretak 

dersom det ikke vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for foretaket at 

opplysningene røpes, enten direkte eller ved at konkurrenter utnytter opplysningene. Dette 

synes også å følge av begrepet "hemmelighet" i § 30. Det er neppe en naturlig forståelse av 

ordet å forstå det slik at det omfatter alt som ikke de facto er kjent utenfor vedkommende 

foretak. Begrepet må kvalifiseres til å omfatte bare det som av hensyn til drifts- og 

forretningsinteresser ikke bør bli kjent.  

 

Vi nevner ellers at allmenne hensyn kan tilsi at opplysninger som det er av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde likevel ikke er taushetsbelagte. Dette vil 

særlig kunne være aktuelt hvis det er tale om opplysninger som avdekker kritikkverdige 

forhold som kan skade foretakets stilling gjennom negative reaksjoner i markedet."  

 

Statens legemiddelverk ber på dette grunnlag om Deres tilbakemelding med hensyn til om 

rapporten må anses for å inneholde forretningshemmeligheter. I så fall ber vi om en 

redegjørelse for hvilke opplysninger dette er, og en begrunnelse om hvorfor det vil være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysningene. Vi ber om at Deres 

tilbakemelding er oss i hende senest tre uker etter at Dere er blitt underrettet om det.  
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Med vennlig hilsen 

STATENS LEGEMIDDELVERK  

Audun Hågå   

direktør   

  

 Elisabeth Bryn 

 avdelingsdirektør  

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 

 

Kopi:  Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep 

Helsedirektoratet v/avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon 

Urd.Andestad@helsedir.no  

Helseøkonomiforvaltningen v/ Helene Winde, helene.winde@helfo.no 

Råd for Kvalitet og Prioritering post@kvalitetogprioritering.no 
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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, 

etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i 

blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier 

som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et 

legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:  

 

a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som 

med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,   

 

b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko for 

gjentatt behandling over en langvarig periode,   

 

c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en 

definert, aktuell pasientpopulasjon, og   

 

d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige 

verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.   

 

Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til 

de fire faglige kriterier.  Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere men 

bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av 

søkeren og skal legges ved søknaden.  

 

Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, 

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 søkeren eller på egen hånd søke etter 

oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  

 

Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i 

viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om refusjon i de enkelte sakene 

(Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i saker som gjelder terapeutiske 

nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i behandlingstilbudet og dermed også for 

ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres dersom legemidlet hevdes å representerer en 

vesentlig terapeutisk nyvinning (Legemiddelforskriften § 14-18). 

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 naloxegol (Moventig) etter forskrift av 28. juni 

2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 

(blåreseptforskriften) § 2. 

 

Medisinsk godkjent indikasjon: 

Moventig er indisert for behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter som 

har hatt inadekvat respons på laksantia.  

 

Bakgrunn:  

Opioidindusert forstoppelse (OIC) er en av de vanligste og mest plagsomme bivirkningene 

av opioidbehandling hos pasienter med kroniske sterke smerter. Pasienttilfredsheten med 

konvensjonelle reseptfrie laksantia er lav på grunn av dårlig effekt og toleranse, og resultatet 

er, for en del pasienter, reduksjon i eller seponering av smertebehandlingen.  

 

Naloksegol (Moventig) er en oral, perifert virkende my-opioid reseptorantagonist 

(PAMORA) som har sin effekt i gastrointestinalkanalen, og reduserer forstoppelseseffekten 

til opioider. Dette oppnås uten å virke inn på den opioid-medierte analgetiske effekten i 

sentralnervesystemet, da molekylet ikke passerer blod-hjerne barrieren. Moventig er indisert 

for behandling av OIC hos voksne pasienter som har hatt utilstrekkelig respons på laksantia. 

Anbefalt dosering er en tablett daglig. 

 

Søker presenterer to kostnad-per-QALY analyser. En hovedanalyse med placebo (kun 

rescue-terapi), og en tilleggsanalyse hvor naloksegol sammenlignes med 

oksykodon/nalokson (Targiniq). Legemiddelverket vurderer at analysen mot placebo er mest 

relevant da Targiniq i hovedsak er en smertebehandling. Et annet mulig 

sammenligningsalternativ er metylnaltrekson (Relistor) som nylig fikk utvidet indikasjon, 

lignende den Moventig har.  

 

I sin hovedanalyse konkluderer søker med en merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår 

(QALY) på ca. 40 000 NOK for naloksegol sammenlignet med placebo (3 års tidshorisont, 

samfunnsperspektiv). Legemiddelverket vurderer anslagene som noe usikre, men anser det 

som mest sannsynlig at kostnad per kvalitetsjusterte leveår ved behandling med naloksegol 

vil være under 200 000 kroner. Dette er innenfor det som vanligvis regnes for 

kostnadseffektiv behandling.  
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Vedtak:  

Legemiddelverket har vedtatt at naloksegol innvilges forhåndsgodkjent refusjon fra 01. 

desember 2015 med følgende refusjonsinformasjon 
 

 

Refusjonsberettiget bruk:  

Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons på vanlig avførende 

behandling ikke har vært tilstrekkelig.  

Refusjonskoder: 

ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

-75 Opioidindusert 

forstoppelse hos pasienter 

som kun kan oppnå 

tilstrekkelig effekt av 

opioidreseptorantagonist 

 

221 -75 Opioidindusert forstoppelse 

hos pasienter som kun kan 

oppnå tilstrekkelig effekt 

av opioidreseptorantagonist 

 

221 

-90 Palliativ behandling i 

livets sluttfase 

136, 

200 

-90 Palliativ behandling i livets 

sluttfase 

136, 

200 

Vilkår: 

136 Refusjon ytes selv om legemidlet brukes i mindre enn tre måneder 

 

200 

 

 

221 

 

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig 

avførende behandling med eksempelvis tabletter, stikkpiller eller klyster 

 

Forstoppelse skal være indusert av et opioid som pasienten får dekket etter 

refusjonskode -71 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Opioidindusert forstoppelse 

Opioider er substanser med smertestillende effekt som binder seg til my-reseptorer flere 

steder i kroppen. Binding til reseptorer i sentralnervesystemet er en viktig forutsetning for 

opioidenes smertelindrende effekt, mens binding til reseptorer i mage-tarmkanalen gir 

opphav til plagsomme bivirkninger. Opioidindusert forstoppelse (OIC) er den vanligste og 

mest plagsomme bivirkningen av opioidbehandling hos pasienter med kroniske smerter. Ved 

påvirkning av tarmmotilitet, væskesekresjon og sfinkterfunksjon endres det normale 

avføringsmønsteret. Dette innebærer for eksempel redusert avføringsfrekvens, 

utvikling/forverring av anstrengelse ved avføring, ubehag i magen og luft, en følelse av 

ufullstendig tarmtømming og hardere avføring (1).  

 

OIC oppstår etter så lite som bare 3-4 doser, og vedvarer så lenge opioidbehandlingen pågår. 

Ubehandlet kan den føre til smerter i magen og i rektalområdet, uvelhet, lekkasjer og 

hemorroider som påvirker dagliglivet i betydelig grad. Dette innebærer, ved siden av de 

fysiske plagene, en psykisk påkjenning for pasientene (2-5). Da konvensjonelle laksantia 

ikke virker direkte på den underliggende årsaken til forstoppelsen, men kun lokalt i tarmen, 

opplever mange pasienter dårlig effekt av disse. Derimot opplever pasientene plagsomme 

bivirkninger. Til tross for bytte mellom, og kombinasjon av flere laksantiaklasser er det en 

del pasienter som ikke får tilstrekkelig lindring av sine plager (6). 

1.2 Alvorlighet 

Legemiddelverket har tidligere fattet vedtak om forhåndsgodkjent refusjon for et tilsvarende 

legemiddel, metylnaltrekson (Relistor) til behandling i palliativ fase (7), og har dermed 

sjekket ut at kriteriet om alvorlighet er oppfylt for denne gruppen. Det er derimot ikke 

tidligere vurdert alvorlighet av OIC hos pasienter som har kroniske, sterke smerter, men ikke 

er ved livets slutt. Dette diskuteres nærmere i kapittel om refusjonsverdighet. 

 

1.3 Behandling 

Det finnes i dag ingen nordiske retningslinjer for behandling av OIC, men problemstillingen 

er implementert i retningslinjer for behandling av smerte, og for palliativ omsorg. 

Behandlingsmålene er imidlertid de samme som ved ordinær forstoppelse; å lindre 

symptomene (smerter og gass), å unngå komplikasjoner (hemorroider, analfissurer, 

obstruksjon av tarmen og rektalprolaps), og å gjenopprette et normalt avføringsmønster med 

hensyn til konsistens og hyppighet.  

 

Retningslinjer for behandling av ikke-kreftrelatert smerte (8) beskriver forebygging eller 

lindring med daglig fibertilskudd og mykgjørende midler (som laktulose) som 

førstelinjebehandling for opioidindusert forstoppelse. I tillegg er det ofte nødvendig med 

peristaltikkstimulerende laksantia (bisakodyl eller sennaglykosid) én til to ganger per uke, 

eventuelt en kombinasjon av sterkere virkende midler (osmotisk laksantium som makrogol 

og kontaktlaksantium som natriumpikosulfat). Metylnaltrekson og oksykodon/nalokson er 

kort nevnt som en mulighet i vanskelige tilfeller. 
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Retningslinje for palliasjon i kreftomsorgen (9) anbefaler en kombinasjon av bløtgjørende 

og stimulerende laksantia i første linje, etterfulgt av en vurdering av opioidregimet med 

hensyn til virkestoff, dose og administrasjonsvei. Dersom dette ikke lykkes anbefales det å 

forsøke en opioidantagonist. Metylnaltrekson beskrives som det best utprøvde alternativet 

for disse pasientene.  

Klinisk ekspert tilknyttet Oslo Universitetssykehus som Legemiddelverket har vært i kontakt 

med gir følgende råd til sine opioidpasienter for forebygging og behandling av OIC: 

Generelle råd: 

Fiberholdig matvarer og drikke ekstra vann: vil bidra til å holde avføringen myk(ere): 

 Hvete-kli og havre-kli i sur kulturmelk (uten fett).   

 All slags grønnsaker, epler, pærer, svisker/tørkede aprikoser  

 Fysisk aktivitet  

 

Bløtgjørende midler og avføring-stimulerende midler: 

 Makrogol (1 – 3 doseposer pr dag) 

 Laktulose anbefales ikke
1
  

 

Ved manglende tarmtømming i 3-4 dager:  

Bisakodyl, eller sennaglykosid. Doseforslag: 2 tabletter initialt, deretter 2 tabletter hver 12. 

time x 3 om effekten uteblir 

 

Ved mer ”hårdnakket” opioid-indusert obstipasjon: 

Natriumpikosulfat (Laxoberal) dråper 7,5 mg/ml i 30 ml dråpeflaske: 10-15 dråper om 

kvelden, økes til effekt. Forebyggende hver 2.-3. dag når tarmen fungerer regelmessig. 

 

Ved fornemmelse av ”propp” i endetarm:   

Natriumsitrat klyster 5 ml eller bisakodyl klyster 5 ml, evt natriumdioktylsulfosuksinat 

klyster (120 ml) 

My-opioidreseptor-antagonist er aktuelt først etter at pasientene feiler på bisakodyl/senna-

alkaloid, eventuelt i kombinasjon med pikosulfatdråper eller makrogol-oppløsning.  

Fra før er det kun metylnaltrekson (Relistor) som er indikert og markedsført for behandling 

av opioidindusert forstoppelse. I tillegg finnes kombinasjonen oksykodon/nalokson 

(Targiniq) som inneholder både en opioidkomponent og en perifert virkende my-antagonist, 

og dermed virker smertestillende, men med en redusert risiko for forstoppelse som 

bivirkning.  

 

                                                 
1
 Dette er ikke implementert i nåværende retningslinjer, men laktulose kommer ifølge klinisk ekspert ikke til å 

være en anbefaling i nye nordiske retningslinjer for profylakse og behandling av opioid-indusert obstipasjon 

som er under utarbeidelse. 
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1.3.1 Behandling med naloxegol (Moventig)(10) 

 

Naloksegol er et pegylert derivat av my-opioidreseptor-antagonisten nalokson som ved å 

binde til my-opioidreseptorene i GI-kanalen virker på de underliggende årsakene til OIC. 

pegyleringen reduserer naloksegols passive permeabilitet og omdanner også midlet til et 

substrat for P-glykoproteintransportøren. Dette medfører minimal penetrasjon til CNS og 

forstoppelseseffekten til opioidene reduseres dermed uten å virke inn på den opioid-medierte 

analgetiske effekten i sentralnervesystemet. 

 

Godkjent indikasjon i preparatomtalen for naloksegol er behandling av opioidindusert 

forstoppelse hos voksne pasienter som har hatt inadekvat respons på laksantia, og anbefalt 

dosering er 25 mg én gang daglig i form av en tablett. Grunnet manglende sikkerhetsdata er 

det lagt inn visse kontraindikasjoner knyttet til kreft i SPC, og en generell anmodning om å 

utvise varsomhet ved forskrivning til kreftpasienter. 

 

Når behandling med naloksegol initieres, bør all vedlikeholdsbehandling med laksantia 

stanses til det er mulig å fastslå klinisk effekt av naloksegol. 

 

Bivirkninger 

De vanligste rapporterte bivirkningene av naloksegol (≥ 5 %), basert på samlede data fra 

kliniske studier, er: magesmerter, diaré, kvalme, hodepine og flatulens. De fleste 

gastrointestinale bivirkningene ble klassifisert som milde til moderate, forekom tidlig i 

behandlingen og forsvant ved fortsatt behandling. Det ble ofte rapportert om 

krampelignende ubehag i forbindelse med disse. Det ble ikke rapportert noen klinisk 

relevant innvirkning av naloksegol på pasientrapportert smerte-score, opioid doseringsnivå, 

varighet av opioidbehandling, eller doseringsintervall.  

 

 

Det vises til preparatomtalen for utfyllende informasjon. 

 

1.3.2 Behandling med komparator  

 

Pasienter som ikke responderer på behandling med laksantia mottar i dag enten en 

opioidantagonist (oksykodon/nalokson og metylnaltrekson), redningsterapi 

(bisakodyl/natriumdioktylsulfosuksinat/natriumsitrat) eller ingen behandling. Både kliniske 

og økonomiske hensyn påvirker valget.  

 

Oksykodon/nalokson (Targiniq) er indisert for behandling av sterke smerter som kun kan 

behandles tilfredsstillende med opioidanalgetika (11), og doseres etter smerteintensitet og 

pasientens følsomhet for oksykodon. Forhåndsgodkjent refusjon omfatter kun pasienter i 

palliativ fase, men pasienter med ikke-maligne, sterke kroniske smerter har mulighet for å få 

individuell refusjon. Alternativet forutsetter at pasientens smertetilstand responderer på 

oksykodon. 
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Metylnaltrekson (Relistor) er indisert for behandling av opioidindusert forstoppelse når 

respons på avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig hos voksne pasienter over 18 år. 

Metylnaltrekson doseres som subkutan injeksjon etter behov hos pasienter med kroniske 

smerter (inntil 7 ukentlige doser), mens det gis annenhver dag i palliativ fase. Refusjon 

omfatter kun pasienter i palliativ fase, og behandlingen er ifølge klinisk ekspert 

Legemiddelverket har vært i kontakt med lite aktuell for pasienter med ikke-maligne smerter 

på grunn av kostnaden for pasientene.  

 

Redningsterapi i form av bisakodyl/senna-tabletter eller klyster når det stopper opp i mer 

enn 3-4 dager er ifølge klinisk ekspert det mest brukte alternativet hos pasienter med ikke-

maligne smerter. Slik behandling refunderes heller ikke hos denne gruppen, verken på 

forhåndsgodkjent eller individuell refusjon.  

 

Tilsvarende som for legemidlene som i dag er inkludert i blåreseptordningen (§2) vurderer 

Legemiddelverket at det faglige kriteriet med hensyn til langvarighet av behandlingen er 

oppfylt.  Kriteriet for alvorlighet av sykdommen er dessuten oppfylt for pasienter i palliativ 

fase. Alvorlighet hos pasienter non-maligne smerter blir diskutert i kapittel 4.1. 
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2 INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR NALOKSEGOL 

(MOVENTIG) 

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier 

Effektdataene i søknaden bygger på det kliniske studieprogrammet KODIAC. Dette 

inkluderer fire fase-III-studier (KODIAC 4, 5, 7 og 8), som undersøkte effekt og sikkerhet 

av naloksegol på OIC hos voksne pasienter med non-maligne smerter som tok opioid-

analgetika i perioder på 12-52 uker. 

 
Tabell 1: Oversikt over kliniske studier for naloksegol 

Studie Referanse Populasjon Intervensjon Sammenlikning 

KODIAC 4 (4) voksne menn og 

kvinner med ikke-

kreftrelatert 

smerteproblematikk 

og opioidindusert 

forstoppelse  

N = 641 (ITT
¤
) 

 

12 uker: 

naloksegol 

12,5mg (N=213) 

naloksegol 25mg 

(N=214) 

 

 

placebo (N=214) 

KODIAC 5 (12) voksne menn og 

kvinner med ikke-

kreftrelatert 

smerteproblematikk 

og opioidindusert 

forstoppelse  

N = 696 (ITT
¤
) 

 

12 uker: 

naloksegol 

12,5mg (N=232) 

naloksegol 25mg 

(N=232) 

 

 

placebo (N=232) 

KODIAC 7 (13) voksne menn og 

kvinner med ikke-

kreftrelatert 

smerteproblematikk 

og opioidindusert 

forstoppelse  

N = 296 (ITT
¤
) og N 

= 291 (safety analysis 

set*) 

 

12 uker: 

naloksegol 

12,5mg (N=95) 

naloksegol 25mg 

(N=98) 

 

 

placebo (N=103) 

KODIAC 8 (14) voksne menn og 

kvinner med ikke-

kreftrelatert 

smerteproblematikk 

og opioidindusert 

forstoppelse 

N = 804 (safety 

analysis set*) 

 

52 uker: 

naloksegol 25mg 

(N=534) 

 

 

 

usual care 

(N=270) 
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 ¤ Intention to treat 

 * New patients: 721; roll-over patients from KODIAC 5 or KODIAC 7 (14) 

 

2.2 Utfallsmål 

Følgende utfallsmål for effekt av behandlingen er brukt i studiene: 

 

Primære endepunkter 

 Responsrate - definert som prosentandel av pasientene med ≥3 SBM
2
/uke og 

forbedring med ≥1 SBM/uke økning sammenlignet med baseline i 9 av 12 uker, 

og 3 av de siste 4 ukene 

 Langtids sikkerhet og tolerabilitet 

 

Sekundære endepunkter 

 Responsrate i LIR
3
 populasjonen 

 Tid til første SBM post-dosering 

 Gjennomsnittlig antall dager / uke med > 1 SBM 

 Innvirkning på symptomer og livskvalitet 

 

2.3 Beskrivelse av studier 

 

Legemiddelverket mener at hovedstudiene KODIAC 4 og 5 er mest relevante for denne 

vurderingen, da 7 og 8 er forlengede studier med fokus på langtidssikkerhet. I disse studiene 

blir naloksegol 12,5mg og 25mg sammenlignet med placebo hos pasienter med 

opioidindusert forstoppelse over en 12-ukers periode. Definisjonen av opioidindusert 

forstoppelse (IOC) i KODIAC 4 og KODIAC 5 er basert på Rome-III kriteriene for 

funksjonell forstoppelse (4).  

 

Inntaksprosedyren for de to studiene sørget for at ≥50 % av pasientene randomisert til en 

behandlingsgruppe hadde inadekvat respons til laksantia (LIR pasienter). LIR-subgruppen 

ble definert som pasienter som tok medisiner fra ≥1 konvensjonell reseptfri 

avføringsmiddelklasse i minimum 4 dager i løpet av de 2 ukene før screening og som hadde 

symptomer som ble vurdert som moderat, alvorlig eller meget alvorlig i ≥1 av de fire 

avføringssymptomene på Baseline-laksantia-respons-status spørreskjemaet.  

 

 
Tabell 2: Oversikt over hovedstudier 

 KODIAC 4  KODIAC 5  

Design Randomisert, dobbeltblindet, 

placebokontrollert, fase III, 

multisenterstudie 

 

Randomisert, dobbeltblindet, 

placebokontrollert, fase III, 

multisenterstudie 

 

                                                 
2
 SBM: spontan avføring — avføring uten inntak av bisakodyl i løpet av de siste 24 timer 

3
 LIR: laksantia inadekvat respons 

file:///X:/Legemiddeløkonomi/Legemiddelrefusjon/Saker%20under%20behandling/Moventig/Rapport/Moventig%20(naloksegol).docx%23_ENREF_14
file:///X:/Legemiddeløkonomi/Legemiddelrefusjon/Saker%20under%20behandling/Moventig/Rapport/Moventig%20(naloksegol).docx%23_ENREF_4


 
    

 
13.11.2015  15/05991-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ David Mwaura  side 18 av 51 

 

 

 

Pasientpopulasjon 641 voksne menn og kvinner med 

ikke-kreftrelatert 

smerteproblematikk og 

opioidindusert forstoppelse 

 

696 voksne menn og kvinner med 

ikke-kreftrelatert 

smerteproblematikk og 

opioidindusert forstoppelse 

Intervensjon 

 

naloksegol 12,5mg (N = 213) 

naloksegol 25mg (N = 214)  

daglig i 12 uker 

naloksegol 12,5mg (N = 232) 

naloksegol 25mg (N = 232) 

daglig i 12 uker  

 

Komparator 

 

Placebo (N = 214)  

daglig i 12 uker 

 

Placebo (N = 232)  

daglig i 12 uker 

Primært 

utfallsmål 

Responsrate definert som 

prosentandel pasienter med ≥ 3 

spontane avføringer (SBM) per 

uke, og forbedring med minst en 

SBM i 9 av de siste 12 ukene og 

3 av de siste 4 

Responsrate definert som 

prosentandel pasienter med ≥ 3 

spontane avføringer (SBM) per 

uke, og forbedring med minst en 

SBM i 9 av de siste 12 ukene og 3 

av de siste 4 

Sekundære 

utfallsmål 
 Responsrate i Laksantia 

Inadekvat Respons (LIR) 

populasjonen  

 Tid til SBM etter dose  

 Gjennomsnittlig antall 

dager per uke med >1 

SBM 

 

 Responsrate i Laksantia 

Inadekvat Respons (LIR) 

populasjonen  

 Tid til SBM etter dose  

 Gjennomsnittlig antall 

dager per uke med >1 

SBM 

 

Resultat primært 

utfallsmål 

 

Signifikant bedre responsrate 

med naloksegol 25 mg (44,4 %) 

og naloksegol 12,5 mg (40,8 %) 

vs. placebo (29,4 %)  

p henholdsvis = 0,001 og 0,02 

Signifikant bedre responsrate med 

naloksegol 25 mg (39,7 %) og vs. 

placebo (29,4 %)  

p = 0,02 

 

Numerisk, men ikke-signifikant 

forskjell mellom naloksegol 12,5 

mg og placebo 

 

 

Resultat 

sekundære 

utfallsmål 

 

Resultater på responsrate i LIR-

populasjonen var konsistente med 

det primære endepunktet. 

Signifikant kortere tid til SBM 

etter dosering av studiemedisin 

for naloksegol sammenlignet med 

placebo. Signifikant og klinisk 

relevant økning i gjennomsnittlig 

antall dager med >1 SBM per uke 

for naloksegol 25 mg vs. placebo 

Resultater på responsrate i LIR-

populasjonen var konsistente med 

det primære endepunktet. 

Signifikant kortere tid til SBM 

etter dosering av studiemedisin 

for naloksegol sammenlignet med 

placebo. Signifikant og klinisk 

relevant økning i gjennomsnittlig 

antall dager med >1 SBM per uke 

for naloksegol 25 mg vs. placebo 
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Bivirkninger 

 

Andelen bivirkninger var høyere i 

naloksegol 25 mg gruppen 

sammenlignet med naloksegol 

12,5 mg og placebo. 

Hovedandelen av bivirkninger 

var mage/tarmbivirkninger 

(magesmerter, diare, kvalme og 

flatulens). Andelen alvorlige 

bivirkninger var imidlertid 

høyere i placeboarmen. 

 

 

Andelen bivirkninger var høyere i 

naloksegol 25 mg gruppen 

sammenlignet med naloksegol 

12,5 mg og placebo. 

Hovedandelen av bivirkninger var 

mage/tarmbivirkninger 

(magesmerter, diare, kvalme og 

flatulens) Andelen alvorlige 

bivirkninger var imidlertid høyere 

i placeboarmen. 

 

SLV kommentar: 

 

Studiepopulasjonen skiller seg fra 

omsøkt populasjon ved at de 

utelukker kreftpasienter og 

inkluderer pasienter som har 

effekt av vanlige laksantia 

Studiepopulasjonen skiller seg fra 

omsøkt populasjon ved at de 

utelukker kreftpasienter og 

inkluderer pasienter som har 

effekt av vanlige laksantia 
SBM: «spontaneous bowel movement» - avføring uten bisakodyl/klyster tatt i løpet av de siste 24 timene; LIR: 

laksantia inadekvat respons; ITT: «Intention to treat» 

 

 

Oppsummering effekt  

 

I KODIAC 4 og 5 ble det vist at naloksegol 25mg hadde bedre effekt enn placebo for både 

primære og sekundære utfallsmål.  

 
Tabell 2: effektresultater for KODIAC 4 og 5 

Primær endepunkt Studie Placebo Naloksegol 25mg 
Naloksegol 
12,5mg 

Gjennomsnittlig 
responsrate               
(ITT populasjon) 

KODIAC 4 29,40 % 44,4 % (p=0,001)* 40,8 % (p=0,02)* 

KODIAC 5                                                          29,30 % 39,7 % (p=0,02) 34,9 % (p=IS) 

          
 *Statistisk signifikant; IS - Ingen statistisk signifikansFeil! Ugyldig kobling. 
I den forhåndsdefinerte LIR subgruppen var responsraten, i samsvar med den totale 

studiepopulasjonen, signifikant høyere enn med placebo for naloksegol 25mg og 12,5 mg i 

KODIAC 4 studien. I KODIAC 5 var responsraten kun signifikant høyere for 25 mg. 

naloksegol var videre assosiert med kortere tid til første post-dose SBM vs. placebo, i tillegg 

til en signifikant og klinisk relevant økning i gjennomsnittlig antall dager per uke med en 

SBM vs. placebo. 

 

Responsen i LIR-gruppen overgikk den i populasjonen som helhet, noe som var 

utslagsgivende for at naloksegol fikk markedsføringstillatelse nettopp for denne gruppen. En 
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samlet analyse for begge studier av pasientgruppen som hadde status 2xLIR
4
 viste også en 

mereffekt med naloksegol sammenlignet med placebo.  

 

Resultater på disse subgruppene presenteres i figur 1 og 2  
 

Figur 1: KODIAC 4 og 5 Responsrater for LIR populasjonen 

 
 

 

 

 

 

  KODIAC 4   KODIAC 5 

 
Placebo 

Naloksegol 
 

Placebo 
Naloksegol 

 

25mg 12,5mg 
 

25mg 12,5mg 

N 118 117 115   121 124 125 

p-verdi - 0,002 0,03 
 

- 0,01 0,07 

Terapeutisk gevinst i 
forhold til placebo (%)ǂ 

- 19,9 % 13,8 % 
 

- 15,4 % 11,0 % 

NNT - 5 7,2   - 6,5 9,1 

*p<0,05 for sammenligning med placebo 

ǂ beregnet som (% naloksegol respondere - % placebo respondere) 

 

 
 

 

 

                                                 
4
  2xLIR: inadekvat respons på ≥ 2 klasser laksantia i ≥ 4 dager i løpet av screeningperioden eller 

utilfredsstillende lindring av minst et annet laksantia i en 6 måneders periode i forkant av studien. 
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Figur 2: KODIAC 4 og 5 – Samlet analyse for responsrater i LIRx2 populasjonen 

 

  KODIAC 4 + 5   

 
Placebo 

Naloksegol 
 

 

25mg 12,5mg 
 

N 90 99 88   

p-verdi - 0,040 0,050 
 

Terapeutisk gevinst i 
forhold til placebo (%)ǂ 

- 14,4 % 14,3 % 
 

 

 

2.4 Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon 

2.4.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 5 

 

Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe 

Studiepopulasjonen i KODIAC 4 og 5 omfatter voksne pasienter med ikke-maligne sterke, 

kroniske smerter som har opioidindusert forstoppelse. Rundt halvparten av pasientene hadde 

ryggsmerter. Nesten alle (>80 %) hadde brukt laksantia de siste 6 månedene, men kun litt 

over halvparten ble definert som LIR-pasienter, i samsvar med godkjent medisinsk 

indikasjon. I norsk klinisk praksis er det dessuten tradisjon for å forsøke minst to typer 

laksantia før behandling med opioidantagonist initieres, og det er sånn sett gruppen definert 

som 2xLIR som er den mest interessante i refusjonsøyemed. Disse pasientene utgjør kun om 

lag 20 % av studiepopulasjonen, noe som gjør datagrunnlaget mer usikkert. Definisjonen av 

denne LIR-subgruppen kan også virke noe bred, da ikke alle laksantia vil ha effekt innen 4 

dager. NICE adresserte dette i sin rapport (15) og fikk avklart de fire dagene var et absolutt 

minimum, og at de fleste pasientene i realiteten hadde forsøkt over en langt lengre periode. 

                                                 
5
 Patients, Intervention, Comparator, Outcome 
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At pasientene i tillegg måtte ha moderat til meget alvorlige symptomer styrker 

troverdigheten til subgruppen. 

 

Det er ingen nøyaktig oversikt over hvilke laksantia pasientene i LIR-populasjonen har 

sviktet på, noe som gjør vurdering av overførbarhet til norsk klinisk praksis utfordrende. De 

vanligst anvendte laksantiaklassene i studiepopulasjonen (stimulanter og osmotiske 

laksantia) stemmer imidlertid overens med bildet vi har fått av norsk klinisk praksis.  

 

At kreftpasienter er ekskludert fra studien, sår tvil om overførbarheten til denne 

pasientgruppen. MT-innehaver hadde planlagt en studie på palliative pasienter (KODIAC 6), 

men lyktes kun med å rekruttere 14 av planlagte 336 pasienter i løpet av 10 måneder. 

Studien ble av denne grunn skrinlagt. EMAs Public Assessment Report sier imidlertid at det 

ikke antas å være forskjell på effekten mellom kreftpasienter og pasienter med non-maligne 

tilstander (16).  

 

 

Intervensjon i forhold til klinisk praksis 

I henhold til SPC er anbefalt daglig dosering av naloksegol 25 mg. Studiene inkluderer 

imidlertid også 12,5 mg tabletter. Denne styrken er aktuell i norsk klinisk praksis som 

startdose for spesielle pasientgrupper (sterkt nedsatt nyre- og leverfunksjon og pasienter som 

står på moderate CYP3A4 hemmere).    

 

Komparator i forhold til klinisk praksis 

Legemiddelverket mener at en aktiv kontrollarm kunne vært interessant for virkelig å belyse 

effekten av naloksegol, men ser samtidig hvordan dette virker lite hensiktsmessig, da LIR-

populasjonen per definisjon ikke har effekt av en slik behandling. Vi godtar derfor 

placebotilnærmingen.   

 

Resultater/utfallsmål (endepunkter) 

Endepunktene som brukes i studien er presise og godt egnet til å fange opp det kroniske 

aspektet ved OIC. 

 

Konfidensintervallet for responsrate i LIRx2-populasjonen er svært bredt og grenser mot 1 

(ingen forskjell). Dette skyldes mest trolig få pasienter, men introduserer like fullt usikkerhet 

vedrørende effekten hos disse pasientene. 

 

2.4.2 Kvalitet av dokumentasjonen 

Populasjonen 2xLIR som vurderes mest relevant, er liten. Det fremkommer imidlertid en 

liten, men signifikant (p=0,04) og klinisk relevant effekt også her. At forskjellen mellom 

responsratene i LIR vs. 2xLIR numerisk ikke er spesielt stor, taler for at usikkerheten 

hovedsakelig skyldes lavt pasientantall. Legemiddelverket anser at dette er tilstrekkelig i 

mangel på tyngre dokumentasjon. På bakgrunn av EMAs vurdering mener 

Legemiddelverket foreliggende studier er tilstrekkelige til å vurdere refusjon også for 

pasienter med kreftrelaterte smerter som befinner seg i palliativ fase. Naloksegol er en 

antagonist som motvirker en velbeskrevet fysiologisk mekanisme, og det er ikke trolig at 
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annen sykdom (i dette tilfellet kreft) endrer denne. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at 

det grunnet manglende sikkerhetsdata bør utvises forsiktighet ovenfor kreftpasienter. 

Intervensjon, komparator og utfallsmål anses relevant for refusjonssøknaden.  

 
Legemiddelverket vurderer at legemiddelforskriftens krav til vitenskapelig godt dokumentert og 

klinisk relevant virkning i en aktuell pasientpopulasjon er oppfylt. 
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3 INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV NALOXEGOL (MOVENTIG) 

Søker har utført en kostnad-nytte analyse for naloksegol og redningsterapi
6
 sammenlignet 

med placebo og redningsterapi som er standardbehandling ved opioidindusert forstoppelse 

hos voksne pasienter med kroniske ikke-kreftrelaterte smerter som har inadekvat respons av 

laksantia. Redningsmedisiner ble brukt kun i akutte tilfeller og inkluderte bisakodyl dråper, 

ulike typer klyster, og manuell fjerning av fekalia. 

 

Utfallmålene beregnet i analysen er kostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY), 

kostnad per vunnet leveår og inkrementell kostnadseffektivitets ratio (IKER).    

3.1 Modell, metode og forutsetninger 

Den presenterte modellen er en Markov- modell med 5 helsetilstander:  

 OIC på naloksegol behandling 

 ikke OIC på naloksegol behandling 

 OIC uten behandling (dvs. placebo) 

 ikke OIC uten behandling (dvs. placebo) 

 død 

 
Figur 2: helsetilstander i modellen 

 
 

Modellen er en 3-årig pasientkohort Markov som ekstrapolerer resultatene fra KODIAC 4 

og 5. Alle pasienter går inn i modellen etter å ha vært gjennom en innledende 12-ukers 

periode. På bakgrunn av denne ble det laget et beslutningstre «decision tree» som brukes til 

                                                 
6
 Redningsterapi: bisakodyl/natriumdioktylsulfosuksinat/natriumsitrat klyster, bisakodyl dråper, manuell 

fjerning av fekalia 
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å populere modellen. Mens naloksegol-pasienter kan gå over til enhver av helsetilstandene i 

modellen, kan placebopasienter kun ha overgang mellom OIC og ikke OIC.  

 

Sannsynligheten for død brukt i modellen er den samme for alle helsetilstander. 

 

Modellen har en 4-ukers syklus, noe som gjenspeiler tidligste tidspunkt hvor det var mulig å 

måle effekt og livskvalitet i KODIAC studiene. Dette er, ifølge søker, i tråd med norsk 

klinisk praksis.  

 

3.1.1 Innledende 12-ukers behandling (modellert i et beslutningstre) 

Alle pasienter som går inn i Markov modellen hadde sin innledende 12-ukers behandling 

modellert i et beslutningstre. Pasientene startet modellen i OIC helsetilstand når de fikk sin 

første behandling med enten naloksegol eller placebo. Etter de første fire ukene ble pasienter 

overført til enten OIC eller ikke-OIC-helsetilstander i beslutningstreet (for uke 4, 8 og 12) 

og deretter videre til Markov modellen. 

 

På slutten av de første fire ukene, ble pasientene klassifisert i følgende fire kategorier basert 

på beslutningstreets struktur og pasientenes OIC status i uke 4: 

 Ikke forstoppet (ikke lenger OIC) på naloksegol behandling 

 OIC på naloksegol behandling 

 Ikke forstoppet ubehandlet/avbrutt behandling (dvs. placebo terapi) 

 OIC ubehandlet/avbrutt behandling (dvs. placebo terapi) 

 

Ifølge søker er en 4-ukers innledende vurderingsperiode med naloksegol tilstrekkelig til å 

fastslå om en pasient vil få respons. Data om endepunktet første post-dose SBM fra 

KODIAC 05 og KODIAC 04 viser at henholdsvis 61,2 % og 70,1 % av pasientene i 

naloksegol 25 mg armen i ITT-populasjonen opplevde respons innen 24 timer.  

Hvis en pasient ikke responderte på innledende behandling innen utgangen av fire uker, 

antas det at legene ikke vil anbefale videreføring av behandlingen med naloksegol. Disse 

pasientene går dermed over til helsetilstanden -OIC ubehandlet/ avbrutt behandling (dvs. 

placebo terapi), og får overgangssannsynligheter fra placebogruppen.  

 

Pasienter i behandlingsarmen kan når som helst i modellen, avslutte behandlingen og flytte 

til ubehandlet/ avbrutt behandling i beslutningstreet basert på ukentlige seponeringsdata fra 

uke 4 til 12 i KODIAC studiene. Disse får også placebo-overgangssannsynligheter for sine 

påfølgende OIC statuser. 

 

3.1.2 Overgangssannsynligheter 

Følgende overgangssannsynligheter ble brukt i beslutningstreets modellering av innledende 

12-ukers behandling før pasienter ble plassert inn i markov-modellen: 
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Figur 3: overgangssannsynligheter i beslutningstreet for innledende 12-ukers behandling 

 
 

 

Overgangssannsynligheter brukt i markov-modellen var basert på data fra KODIAC 4 og 

KODIAC 5 studiene. Studiedata fra de 2 studiene ble også re-analysert for å finne andelen 

pasienter som var respondere og non-respondere i uke 4, 8 og 12. Respons ble definert som 

≥3 SBMs per uke og forbedring med ≥1 SBM sammenlignet baseline i 9 av 12 uker, og 3 av 

de siste 4 ukene. Analyser på tidspunkter kortere enn 12 uker brukte definisjonen ≥3 SBMs 

per uke og forbedring med ≥1 SBM sammenlignet baseline i 3 av de siste 4 ukene. 

 

I tillegg, ble KODIAC 4 og KODIAC 5 data re-analysert for å estimere respons (ved uke 8 

og 12) for uke 4 respondere. Dette fordi det ble antatt i base-case analysen at non-respondere 

på naloksegol i uke 4 avsluttet behandlingen. Påfølgende overgangssannsynligheter i 

modellen (ekstrapolering utover studieperiode) var lik gjennomsnittlige ukentlige 

overgangssannsynligheter fra uke 5 - 12 for naloksegol-pasienter som var definert som 

respondere i  uke 4, og placebopasienter. 
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Tabell 3: baseline karakteristika og overgangssannsynligheter brukt i analysen (markov modellen) 

Treatment- and Health State-specific 
Parameters LIR Population 

Source 

   

Naloksegol 25mg Placebo 
       Baseline 

characteristics 
(mean) 

Male (%)               36,40 
KODIAC 4 og 5  

Mean Age (years)              53,2 

Proportion of 
responders (%) 

Week 4 58,5 39,7 

KODIAC 4 og 5 Week 8 58,4 46,0 

Week 12 59,3 45,4 

Transition 
probabilities post-

12 weeks (i.e., 
Transitions A, B, 

G, H)* 

On 
treatment 

Not 
Constipated 
to OIC 0,17943         - 

KODIAC 4 og 5  

OIC to Not 
Constipated 0,58066         - 

Off 
treatment 

Not 
Constipated 
to OIC                      0,30344 

    
OIC to Not 
Constipated                       0,29468 

Discontinuation 
rates post-12 
weeks (i.e., 

Transitions E, F, J, 
K)** 

 
OIC (on treatment) 0,08713         - 

KODIAC 4 og 5 
Not Constipated (on 

treatment) 0,01596         - 

          

 

 

3.1.3 Analyseperspektiv 

Analysen har et begrenset samfunnsperspektiv hvor direkte kostnader er inkludert samt 

indirekte kostnader knyttet til produktivitetstap. I sensitivitetsanalyser er indirekte kostnader 

utelatt -se kap. 3.3.  

 

Tidshorisont for analysen 

Modellen har en 3-års tidshorisont med sensitivitetsanalyser på ett, to år og fem år. Søker 

begrunner den korte tidshorisonten med kort varighet av de kliniske studiene, manglende 

innvirkning av OIC på forventet levealder, og mangel på progresjon av OIC gjennom en 

sekvens av forverrede helsetilstander.  

 

Diskontering 

Det anvendes en diskonteringsrate på 4 % per år for både kostnader og helseeffekter. Dette 

er i henhold til bestemmelser fra Finansdepartementet og norske retningslinjer for 

helseøkonomiske analyser. 
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3.1.4 Pasientpopulasjonen 

Pasientpopulasjonen i modellen gjenspeiler den godkjente indikasjonen for naloksegol (LIR 

pasienter). Denne pasientgruppen representerer om lag 54 % av alle pasienter i KODIAC 4 

og 5 (4). Gjennomsnittsalderen og kjønnsfordeling fra studiene ble brukt for å karakterisere 

kohorten og bestemmer når en pasient i kohorten dør (basert på livstabeller). 

3.1.5 Intervensjon og sammenligningsalternativ 

Modellen sammenligner naloksegol 25 mg pluss redningsterapi med placebo pluss 

redningsterapi i behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter med 

kroniske ikke-maligne smerter som har fått inadekvat respons av laksantia. Søker mener at 

redningsterapi alene reflekterer dagens behandlingspraksis for LIR pasienter i Norge.  

 

Oksykodon/nalokson (Targiniq) og metylnaltrekson (Relistor) ble ikke brukt som 

sammenligningsalternativ i hovedanalysen. Dette begrunner søker med forskjeller 

sammenlignet med naloksegol når det gjelder formulering, indiserte pasientpopulasjoner, og 

klinisk studiedesign. 

 

Søker har også utført en separat analyse som sammenligner kostnadseffektiviteten av 

naloksegol versus oksykodon/nalokson i LIR pasienter som behandles med oksykodon. 

Denne analysen ble gjort separat fordi det ble ansett uhensiktsmessig å pålegge data og 

strukturelle begrensninger på hovedanalysen gitt begrenset sammenlignbare og 

kostnadseffektivitet data som er tilgjengelig for Targiniq. Dette diskuteres nærmere i kap. 

3.4. 

 

3.1.6 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data) 

Effekt- og sikkerhetsdata i modellen er hentet fra resultater i KODIAC 4 og 5.  

 

Effekt 

Effektdata brukt i modellen er andel respondere basert på responsraten over 12 uker 

(responder: > 3 spontane avføring [SBMs
7
]/uke med forbedring med ≥1 SBM sammenlignet 

baseline i 9 av 12 uker, og 3 av de siste 4 ukene. Statistisk signifikant og klinisk relevant 

høyere responsrater ble observert over 12 uker i naloksegol 25 mg intervensjonsgruppene 

sammenlignet med placebogruppene i både KODIAC 4 (p = 0,002) og KODIAC 5 (p = 

0,014). I tillegg, ble data fra de to studiene re-analysert for å avdekke pasienter uten kjent 

OIC-status og tildele alle pasienter OIC-status på alle tidspunkter i analysen.   

 

Responsrater for naloksegol versus placebo er samlet i tabellen nedenfor. Tabellen er hentet 

fra søknaden. 

 
 

 

 

                                                 
7
 SBMs: Spontan avføring uten bruk av rescue medisiner (Spontaneous Bowel Movement) 
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Tabell 4: Samlede responsrater fra KODIAC 4 og 5 for uke 4, 8 og 12 (LIR populasjon) 

 
 

Bivirkninger er ikke inkludert i basecase analysen. Dette er fordi rapporterte bivirkninger i 

KODIAC 4 OG 5 for det meste var av mild eller moderat karakter, oppstod i løpet av de 

første 7 dagene av behandlingen og som regel var borte i løpet av studien. Bivirkningene er 

inkludert i scenarioanalyse og testet i sensitivitetsanalysen. 

  

Helsenytte- livskvalitet 

Livskvalitetsdata ble samlet i KODIAC 4 og 5 ved baseline og etter uke 4 og 12 for alle 

pasienter ved hjelp av EuroQol 5-Dimension (EQ-5D). Nyttevektene samlet i uke 4 ble brukt 

i de første to sykluser (uker 4 og 8), mens nyttevektene samlet i uke 12 ble brukt i syklus 3 

og påfølgende sykluser. Det var en statistisk signifikant forbedring i EQ-5D estimater for 

naloksegol 25 mg ved uke 12 sammenlignet med baseline (p = 0,0071) og versus placebo 

ved uke 12 (p = 0,0149). 

 
 

Tabell 5: Helsetilstander og livskvalitetsdata for basecase analyse 

 
 

 

3.1.7 Kostnader (input data)  

Direkte helsekostnader knyttet til ressursbruk i behandling av OIC pasienter, samt indirekte 

helsekostnader knyttet til produktivitetstap på grunn av sykefravær, ble beregnet basert på 

frekvens og enhetskostnader fra en svensk ikke-intervensjonsstudie (UPPSIKT) som 

involverte 197 pasienter behandlet med sterke opioider over en seks måneders periode (17). 

Kostnader i den svenske kostnadsanalysestudien var beregnet per pasient-måned. I modellen 

derimot, er disse kostnadene justert for å reflektere en 28-dagers syklus og anvendt ved hver 
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helsetilstand. Det ble antatt at kostnadene for ikke-OIC-helsetilstanden i modellen 

representerer kostnadene for ingen forstoppelse i studien, mens kostnader for OIC-

helsetilstanden brukt i modellen var lik et vektet gjennomsnitt av kostnadene for mild, 

moderat og alvorlig forstoppelse i studien.  

 

Kostnadene i modellen er omregnet fra euro til norske kroner.  

 

Direkte kostnader 

Søker har beregnet følgende direkte kostnader; kostnader for innleggelse, poliklinisk 

behandling, telefonkonsultasjoner og besøk til spesialister og leger i primærhelsetjenesten, 

telefonkonsultasjoner og besøk til sykepleiere, besøk til fysioterapeuter og legemidler. 

Kostnader forbundet med bivirkninger er ikke tatt med i basecase. 

 
Tabell 6: Oppsummering av direkte kostnader forbundet ressursbruk (innleggelse og poliklinikk) for LIR pasienter 

By health state per cycle Naloxegol Placebo 

nOIC NOK 2 508,59 NOK 2 508,59 

OIC (on treatment) NOK 2 715,47 NOK 2 715,47 

OIC (off treatment) NOK 2 715,47 
  

Legemiddelkostnadene brukt i søkers analyse for opioider, andre smertestillende, og 

avføringsmidler (unntatt bisakodyl) er hentet fra en svensk kostnadsanalyse (17). Dette gir, i 

følge søker, en konservativ estimering av legemiddelkostnadene gitt potensialet for 

kostnadsbesparelser i naloksegolarmen hvis bisakodyl var tatt med (naloksegol var assosiert 

med lavere bruk av bisakodyl enn placebo i KODIAC 4 og 5).  

 

Legemiddelkostnadene for naloksegol brukt i modellen er dagens priser.   

 
Tabell 7:Gjennomsnitts legemiddelkostnader per syklus 

 By health state per cycle Naloxegol Placebo 

nOIC NOK 1 178,53 NOK 1 178,53 

OIC NOK 1 185,98 NOK 1 185,98 

On Treatment NOK 611,97 NOK 0,00 

Off Treatment NOK 0,00 NOK 0,00 

 
Tabell 8: Oppsummering av totale kostnader per helsetilstand og syklus brukt i modellen 

By health state per cycle Naloxegol Placebo 

nOIC On Treatment NOK 9 316,25 NOK 8 704,28 

OIC On Treatment NOK 10 834,51 NOK 10 222,54 

nOIC Off Treatment NOK 8 704,28 NOK 8 704,28 

OIC Off Treatment NOK 10 222,54 NOK 10 222,54 
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Indirekte kostnader 

Indirekte kostnader brukt i modellen er hentet fra den svenske kostnadsanalysen (Hjalte et 

al. (17). Produksjonstap knyttet til jobbfravær som resultat av OIC vises i tabellen under 

(hentet fra søknaden). 

 
Tabell 9: Indirekte kostnader 

By health state per cycle Naloxegol Placebo 

nOIC NOK 5 017,16 NOK 5 017,16 

OIC NOK 6 321,10 NOK 6 321,10 

 

3.2 Resultater 

Resultater vist i dette kapitlet er fra søkers analyse. 

 

Figuren nedenfor viser prosentandelen av naloksegol -og placebobehandlede pasienter samt 

de i den ubehandlede armen. Modellen predikerer at naloksegolpasienter i gjennomsnitt 

behandles i 12,7 måneder, og at mindre enn 20 % av pasientene er på naloksegolbehandling 

ved slutten av tidshorisonten på tre år. 

 
Figur 4: Basecase resultater for andel pasienter på behandlingsarmen og off-behandlingsarmen (ikke OIC-armen) 
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3.2.1 Effekt/helsenytte/QALYs, kostnader og kostnadseffektivitet 

Tabellen under presenterer disaggregerte resultater og inkrementelle gevinster (i QALYs og 

kostnader) forbundet med naloksegolbehandling i den primære basecase-analysen versus 

placebo ved OIC behandling av LIR-pasienter over en tidshorisont på tre år. 

 

Tabell 10: Resultater fra basecase-analysen 

 
 

 

Som en ser av resultatene i tabell 11 oppnådde pasienter behandlet med naloksegol totalt1,68 

QALYs mens pasienter som fikk placebo hadde 1,60 QALYs, noe som resulterer i en 

inkrementell gevinst på 0,08 QALYs per pasient.   

 

Den inkrementelle kostnaden forbundet med naloksegolbehandling var kr 2 927 per pasient. 

  

Med overnevnte helsegevinster og både direkte og indirekte kostnader for begge 

behandlingsarmene blir inkrementell kostnad per QALY (IKER) på kr 38 495. 

  

3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

Søker har foretatt følgende sensitivitets og scenario analyser; enveis og probabilistiske 

multivariate sensitivitetsanalyser (PSA) og automatiserte scenario analyser. Disse analysene 

er gjort for blant annet følgende nøkkel input data i modellen; kostnader forbundet 

ressursbruk, nytte ved 12uker, indirekte kostnader, nyttetap, tidshorisont, diskontering med 

flere. 
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Figur 5: Tornado diagram viser deterministisk resultater når alle parameterne varieres med 20 % 

 
 
 

Tabell 11: Oppsummering av resultater fra automatiserte scenario analyser 

  
Incremental Cost 

(NOK)  
Incremental 

QALY  
Cost per QALY 

(NOK)  

General Model Parameters        

0 % discounting for costs and effects  3,041 0,0798  38,099 

0 % discounting for costs  3,041 0,0760  39,986 

0 % discounting for effects  2,927 0,0798  36,678 

1 year time horizon  1,677 0,0340  49,278 

2 year time horizon  2,443 0,0598  40,868 

5 year time horizon  3,425 0,0928  36,92 

Model Structure        

Response rate measured at Week 12 
from KODIAC 04 and 05 (i.e., 12 week 
responder, pooled KODIAC 04 and 05)  5,536 0,0693  79,892 

Response rate measured at Week 12 
from KODIAC 04 (i.e., 12 week 
responder, KODIAC 04 only)  5,963 0,0784  76,063 
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Response rate measured at Week 12 
from KODIAC 05 (i.e., 12 week 
responder, KODIAC 05 only)  6,192 0,0773  80,123 

Treatment discontinuation after one 
cycle in OIC  1,582 0,0217  72,868 

Treatment discontinuation after two 
consecutive cycles in OIC  2,859 0,0530  53,907 

Efficacy        

KODIAC 08 discontinuation rates post-
12 weeks*  4,309 0,1150  37,451 

No discontinuation rates post-12 
weeks*  4,536 0,1222  37,127 

No discontinuation rates during 12 
weeks and post-12 weeks*  4,756 0,1284  37,046 

Costs        

No constipation for Not Constipated vs. 
severe constipation for OIC costs (from 
publication by Hjalte et. al (2010))  -4,358 0,0760  Dominant  

Weighted average of no, mild, and 
moderate constipation for Not 
Constipated vs. severe constipation for 
OIC costs (from publication by Hjalte et. 
al (2010))  -4,358 0,0760  Dominant  

Health state costs set equal  8,335 0,0760  109,601 

Inpatient costs only for resource use  4,75 0,0760  62,459 

Outpatient costs only for resource use  1,842 0,0760  24,219 

Excluding indirect costs  7,571 0,0760  99,565 

Include adverse event costs  3,055 0,0760  40,178 

Include bisacodyl cost per mg: NOK 0.41  2,903 0,0760  38,178 

Naloksegol® cost per tablet for 10 tablet 
pack: NOK (24.6.2015)  3,766 0,0760  49,527 

Naloksegol® cost per tablet for 90 tablet 
pack: NOK 21,12  2,647 0,0760  34,813 

Utilities        

Lower 95% confidence interval for 
utility values  2,927 0,0821  35,66 

Upper 95% confidence interval for 
utility values  2,927 0,0700  41,819 
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Time-specific OIC utility and time- and 
treatment-specific utilities for Not 
Constipated (6 values)  2,927 0,0629  46,562 

Time-specific OIC utility and treatment-
specific utilities for Not Constipated (3 
values)  2,927 0,0672  43,559 

Time- and health state-specific utilities 
(4 values)  2,927 0,0177  165,697 

Health state-specific utilities (2 values)  2,927 0,0179  163,575 

Treatment- and health state-specific 
utilities (4 values)  2,927 0,0489  59,842 

* These discontinuation rates apply to Week 4 responders (i.e., non-responders have already discontinued treatment at Week 4). 

Abbreviations: NOK: Norwegian kroner; OIC: opioid-induced constipation; QALY: quality-adjusted life-year 

 
 

Figur 6: scatter-plot PSA resultater etter 10 000 iterasjoner 
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Figur 7: Kostnadseffektivitet-akseptabilitets PSA kurven for naloksegol vs placebo 

 
 

 

3.4 Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse 

Søker har sendt inn to legemiddeløkonomiske analyser herunder, naloksegol vs. placebo og 

naloksegol vs. oksykodon/nalokson. 

 

Hoved analysen(naloksegol vs. placebo) 

Hovedanalysen er basert på en subgruppe av studiepopulasjonen i KODIAC 4 og 5. Denne 

subgruppen samsvarer med godkjent indikasjonen for naloksegol (OIC pasienter med 

Laksantia Inadekvat Respons).  

 

Naloksegol vs. oksykodon/nalokson  

En separat analyse som sammenlignet naloksegol vs. oksykodon/nalokson ble gjennomført 

på grunn av betydelig heterogenitet mellom preparatene, i følge søker, når det gjelder 

indikasjon, pasientpopulasjoner og studiedesign i kliniske studier.  

 

Analysen er basert på den eneste publiserte kostnadseffektivitetsanalysen av 

oksykodon/nalokson publisert av Dunlop et al. (18), som sammenlignet 

kostnadseffektiviteten av oksykodon/nalokson med bruk av oksykodon alene. Søker endret 

analysen til i stedet å sammenligne naloksegol (pluss oksykodon) vs. oksykodon/nalokson.  

 

Data for analysen er i hovedsak basert på følgende datakilder: 

 Dunlop et al. (2012) 

 KODIAC 4 og KODIAC 5 

 Hjalte et al. (2010) 

file:///X:/Legemiddeløkonomi/Legemiddelrefusjon/Saker%20under%20behandling/Moventig/Rapport/Moventig%20(naloksegol).docx%23_ENREF_18
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 En indirekte sammenligning av naloksegol vs. oksykodon/nalokson behandling 

basert på effektdata fra fase III studier med naloksegol (KODIAC 4 og KODIAC 5) 

og oksykodon/nalokson (Lowenstein et al 2009 og Simpson et al, 2008) (19, 20). 

 

Gitt de mange forskjellene mellom preparatene i form av studiedesign, pasientpopulasjon, 

og tilgjengeligheten av kliniske data ble det vurdert en rekke alternativer for effekt, 

kostnader og nytte i modellen. Det ble derfor kjørt multippelscenarioanalyser for å teste 

ulike forutsetninger framfor å kjøre en bestemt basecase-analyse.  

 

Resultatene fra analysen viste en positiv QALY-gevinst av naloksegol sammenlignet med 

oksykodon/nalokson i alle testede scenarier; en kostnadsøkning i noen tilfeller og 

kostnadsreduksjon i andre. Avhengig av hvilke data og forutsetninger som ble brukt i 

analysen, varierte naloksegol fra å være dominant vs. oksykodon/nalokson til å ha en IKER 

på 131 000 kroner.  

 

Legemiddelverket mener at oksykodon/nalokson ikke er en relevant komparator gitt at 

naloksegol og oksykodon/nalokson er indisert for to forskjellige pasientpopulasjoner.  

Legemiddelverket har derfor valgt å basere sin kostnadseffektivitets vurdering på 

hovedanalysen.  

 

3.4.1 Relevans av analysen mht søkt PICO 

Søkers hovedanalyse er basert på en subgruppe av studiepopulasjonen i KODIAC 4 og 5. 

Denne subgruppen samsvarer med godkjent indikasjonen for naloksegol (Laksantia 

Inadekvat Respons pasienter). Legemiddelverket vurderer at 2xLIR subgruppen er den mest 

relevante gruppen når det gjelder norske kliniske forhold. Som diskutert i kap. 2.4.2 har 

Legemiddelverket allikevel valgt å godta pasientpopulasjonen brukt i analysen.  

 

Effekten av både 12,5 og 25 mg naloksegol ble undersøkt i KODIAC-studiene, men 

intervensjonen i helseøkonomisk modell består kun av naloksegol 25mg en gang daglig. 

Denne dosen er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, og anses relevant. Da 

naloksegol 12,5 mg ikke er inkludert i analysen velger Legemiddelverket kun å vurdere 

refusjon for naloksegol 25 mg.  

 

Placebo er brukt som komparator i analysen fordi det ikke finnes tilstrekkelige 

behandlingstilbud til OIC-LIR pasienter i dag, i følge søker. Relistor har nylig fått godkjent 

samme indikasjon som naloksegol. Kostnadseffektiviteten av Relistor hos pasienter med 

ikke-maligne smerter er ikke vurdert.    

 

3.4.2 Modellstruktur 

Legemiddelverket vurderer modellstrukturen som relevant. Modellen anses som 

semitransparent når det gjelder muligheten til å kunne justere forutsetningene der det har 

vært relevant. 

 

file:///X:/Legemiddeløkonomi/Legemiddelrefusjon/Saker%20under%20behandling/Moventig/Rapport/Moventig%20(naloksegol).docx%23_ENREF_19
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I scenarioanalyser økte IKER til ca. 80 000 kroner hvis modellstrukturen ble endret slik at 

pasientene i naloksegolarmen fikk behandling i 12 uker uavhengig av behandlingsrespons i 

uke 4 og 8 (dvs. at ingen av pasientene som var ikke-respondere målt i uke 4 eller 8 sluttet 

med naloksegolbehandling).  

 

Hvis uke 4-respondere stoppet naloksegolbehandlingen etter å ha opplevd en eller to 

påfølgende perioder av OIC (i stedet for å fortsette) resulterte dette i en lavere inkrementell 

QALY gevinst (på grunn av mindre tid på naloksegol), og en IKER på ca. 73 000 kroner. 

 

3.4.3 Effekt- og helsenyttedata i modellen 

Estimatene for helsenytte brukt i modellen ble hentet fra en analyse av EQ-5D data samlet 

inn i uke 0, 4 og 12 fra KODIAC 4 og 5. Legemiddelverket mener at bruk av EQ-5D data 

som ble samlet i de kliniske hovedstudiene gir god kvalitet på data brukt i 

kostnadseffektivitetsanalysen.  

  

Behandlingsspesifikk nytte ble brukt i basecase mens helsetilstandsspesifikk og tidsspesifikk 

nytte ble testet og presentert i scenarioanalyser. Resultatene fra scenarioanalysene ga en 

IKER på mellom 43 000 og 166 000 kroner.  

3.4.4 Kostnadsdata 

Legemiddelverket vurderer kostnadsdataene brukt i analysen som representative for norske 

forhold. 

 

De indirekte kostnadene forbundet med produktivitetstap var en viktig driver av resultatene. 

IKER økte til ca. 100 000 kroner når de indirekte kostnadene ikke var tatt med i analysen.  

 

Når kun ressursbruken forbundet med innleggelse ble tatt med i analysen, økte IKER til ca. 

62 000 kroner.   

 

Inkludering av kostnadene relatert til bivirkninger knyttet til naloksegolbehandling økte 

IKER til ca. 40 000 kroner.  

 

Når legemiddelkostnader ble beregnet ut ifra den dyreste pakningen (10 tabletter per 

pakning), økte IKER til ca. 50 000 kroner.  

 

3.4.5 Resultater av analysen 

Legemiddelverket vurderer søkers analyseresultater som godt dokumenterte og robuste ut 

ifra sensitivitetsberegninger og scenarioanalyser som er gjort. Legemiddelverket har ikke 

beregnet noen egen IKER som vi tror mest på, men anser det som mest sannsynlig at denne 

vil ligge lavere enn 200 000 kroner. 
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3.4.6 Sensitivitetsberegninger 

Etter Legemiddelverkets vurdering har søker gjort relevante sensitivitetsanalyser spesielt når 

det gjelder de mest sensitive variablene. 

 

Responsratene for naloksegol vs. placebo var forskjellige i LIR populasjonen (19,9 % og 

15,4 % i KODIAC 4 og 5) og i 2xLIRpopulasjonen (14,4 %). Legemiddelverket hadde 

ønsket at søker eksplisitt testet 2xLIR subgruppen i sensitivitetsanalysen. Framfor dette har 

søker valgt å variere alle variablene i modellen med +/- 20 % i enveis 

sensitivitetsberegningene, noe som kan sies å dekke også effektforskjellen mellom LIR og 

2xLIR populasjonene. NICE har i sin rapport (15) også påpekt dette og gjort egne 

sensitivitetsanalyser basert på 2xLIR subgruppen uten noe stor utslag på IKER (IKER for 

naloksegol sammenlignet med placebo økte fra £
8
 10 849 til £ 11 406 per QALY). 

Legemiddelverket er dermed tilfredsstilt med sensitivitetsberegningene som er gjort.  

 

3.5 Oppsummering 

Naloksegol har vist klinisk dokumentert effekt mot placebo i behandling av OIC hos LIR 

pasienter. Legemiddelverket anser det som mest sannsynlig at kostnad per kvalitetsjusterte 

leveår ved behandling med naloksegol vil være under 200 000 kroner. Dette er innenfor det 

som vanligvis regnes for kostnadseffektiv behandling.  

  

                                                 
8
 £: Britiske pund 
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4 DISKUSJON 

4.1 Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften 

Legemiddelverkets samlede vurdering er at naloksegol (Moventig) oppfyller de faglige 

kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon i hht. Legemiddelforskriften § 14.13: 

i. Opioidindusert forstoppelse hos pasienter med laksantia inadekvat respons er 

en kronisk alvorlig sykdom 

ii. Medikamentell behandling for OIC hos LIR pasienter er langvarig 

iii. Effekten hos definert populasjon anses som godt dokumentert  

iv. Kostnadene står i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi og til kostnader 

for alternativ behandling. 

4.1.1 Alvorlighet 

For at det faglige kriteriet for alvorlighetsgrad skal være oppfylt i henhold til 

Blåreseptforskriften skal sykdommen være alvorlig eller innebære risikofaktorer som med 

høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom. 

 

Søker har vedlagt resultater fra en undersøkelse gjennomført i 2014 blant pasienter som 

hadde registrert seg på nettet hos en apotekkjedes kundedatabase (21). Hovedformålet var å 

finne ut hvor stor andel av pasientene som hadde OIC som brukte ulike laksativer (både 

reseptpliktige og reseptfrie) og deres livskvalitet. Totalt 910 pasienter som hadde brukt 

opioider de siste fire uker, og forventet å fortsette minst 3 måneder, svarte på det nettbaserte 

spørreskjemaet. 445 av respondentene (49 %) oppgav at de hadde vært forstoppet på et eller 

annet tidspunkt i forbindelse med behandlingen, mens 250 pasienter (27 %) oppgav å være 

forstoppet på undersøkelsestidspunktet. Mer enn 18 % var misfornøyde med sitt/sine 

laksativer, og noen pasienter oppgav å ha forsøkt opp til 9 ulike reseptfrie laksativer. 189 

pasienter som oppgav at de hadde vært forstoppet i løpet av opioidbehandlingen svarte på 

spørsmål i EQ-5D. Den gjennomsnittlige scoren var 0,587, mens scoren blant de som brukte 

laksantia hver dag var 0,497. Aller lavest score hadde pasienter som var misfornøyd med 

den lakserende behandlingen, og de som hadde forsøkt to eller flere laksativer (henholdsvis 

0,424 og 0,435).   

 

Denne undersøkelsen illustrerer, i likhet med flere andre kilder, at OIC er et betydelig 

problem hos opioidbrukere som påvirker livskvaliteten negativt. De målte verdiene er lave - 

på nivå med, eller lavere enn, verdier oppgitt for tilstander som i dag er inkludert i ordningen 

med forhåndsgodkjent refusjon. Dette er imidlertid ikke et argument som kan godtas som 

bevis i seg selv for at OIC oppfyller forskriftens alvorlighetskriterium da 

alvorlighetsbegrepet rommer flere aspekter enn MAU-instrumentene er i stand til å måle. 

EQ-5D er dessuten et generisk instrument som ikke nødvendigvis fanger opp alle relevante 

aspekter ved OIC, men på den annen side inkluderer komorbiditet hos disse pasientene. 

Dette vil kunne være svært relevant da mange av opioidbrukerne er eldre mennesker. 

Undersøkelsen har dessuten vesentlige svakheter i at den ikke er kontrollert. Pasientutvalget 

er ikke nødvendigvis representativt for populasjonen for øvrig med tanke på at: 

 80 % av respondentene var kvinner  

 kun medlemmer i den aktuelle apotekkjeden fikk tilbud om å være med på 

undersøkelsen, dette er igjen kun et utvalg av apotekets kundegrunnlag 
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 informasjon om de som ikke er medlemmer, ikke åpnet invitasjonen til 

nettundersøkelsen eller valgte å avbryte undersøkelsen uten å svare mangler – stor 

risiko for seleksjonsbias 

At laktulose, duphalac og levolac (som ikke anbefales brukt mot OIC) var de hyppigst 

brukte lakserende midlene gjør også undersøkelsen mindre relevant for denne søknaden. 

Legemiddelverket har valgt å ikke legge til grunn data fra denne undersøkelsen i 

alvorlighetsvurderingen.  

 

Alvorligheten for denne pasientgruppen (OIC-LIR med ikke-maligne smerter) inkluderer 

både alvorlighet av forstoppelsen ved dagens standardbehandling, og risiko for 

tilbakevending av grunntilstanden (kronisk smerte). Gupta et al (22) rapporterte i 2014 at 

49,6 % av en gruppe pasienter som ble behandlet med opioider for kroniske smerter endret 

opioidregimet på bakgrunn av OIC. 20 % avsluttet behandlingen helt. OIC fører dermed 

også til nedsatt livskvalitet i form av redusert smertekontroll hos disse pasientene. Disse 

funnene stemmer overens med klinikeruttalelser vedlagt søknaden fra norske spesialister 

innen smertebehandling. Lege og forsker, Harald Breivik, ved smerteklinikken på Oslo 

Universitetssykehus beskriver en ond sirkel der pasienter slutter med smertebehandling (evt 

reduserer dosen) grunnet plagsomme GI-bivirkninger, får økte smerter, starter opp på nytt 

(evt øker dosen igjen), blir forstoppet på nytt, osv. Dette er ifølge eksperten et 

hverdagsproblem i smerteklinisk arbeid (23).  

 

Preparater klassifisert i reseptgruppe A og B er ikke på forhåndsgodkjent refusjon for 

pasienter med kroniske ikke-maligne smerter, i motsetning til for terminale pasienter. De 

kan imidlertid, ved å oppfylle visse vilkår, få opioider på individuell refusjon.  Dersom de 

utvikler laksantiarefraktær OIC som følge av opioidbehandling har de imidlertid ingen 

tilgjengelige refunderbare alternativer. Dette kommer av at opioidindusert forstoppelse 

utenom terminalfasen ikke omfattes av punktene i blåreseptforskriften. Kombinasjonen 

oksykodon/nalokson (Targiniq) kan være en mulighet for noen, da den kan forskrives på 

smertepunkt -71, men for pasienter som har behov for andre opioider enn oksykodon må 

kostnaden dekkes av egen lomme.  

 

I henhold til rundskriv om legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell (24) 

 «kan det ytes individuell stønad til vanedannende smertestillende legemidler i 

legemiddelklasse A og B ved kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og 

funksjonsevne». Legemiddelverket vurderer ut fra denne beskrivelsen at graden av 

alvorlighet hos pasienter som får dekket opioider på individuell refusjon oppfyller 

blåreseptforskriftens krav med hensyn til smerte. Videre anses alvorlighetskriteriet oppfylt 

for OIC som ikke lar seg behandle med laksantia hos de samme pasientene da det i studier er 

vist høy risiko for reduksjon i, eller seponering av opioidregimet med tilbakevending av den 

alvorlige smertetilstanden som resultat.  

 

Etter en helhetsvurdering av innsendt dokumentasjon vurderer Legemiddelverket at også 

pasienter med non-maligne smerter oppfyller de faglige kriteriene med hensyn til 

alvorlighet. 
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4.1.2 Vilkår  

 

For å sikre at refusjon kun ytes til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av 

konvensjonell laksantiabehandling stilles det krav til at avførende tabletter, stikkpiller eller 

klyster er forsøkt før naloksegol refunderes.  

 

Alvorlighetsvurdering for pasienter med ikke-maligne smerter knyttes opp til refusjon på -

71. Legemiddelverket setter derfor som vilkår at pasienter skal ha innvilget 

opioidbehandlingen på individuell refusjon før de får refundert naloksegol. Alvorlighet av 

opioidindusert forstoppelse hos pasienter med inadekvat respons på laksantia som ikke får 

refundert sine opioider i dag er ikke vurdert, da relevant dokumentasjon mangler. 

 

For pasienter i palliativ fase ytes refusjon også selv om tilstanden ikke forventes å vare mer 

enn tre måneder.  

 

Naloksegol (Moventig) gis forhåndsgodkjent refusjon med følgende vilkår: 

 

Palliativ behandling i livets sluttfase: 

- Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har tilstrekkelig avførende effekt av 

eksempelvis tabletter, stikkpiller eller klyster 

- Refusjon ytes selv om legemidlet brukes i mindre enn tre måneder 

 

Opioidindusert forstoppelse hos pasienter som kun kan oppnå tilstrekkelig effekt av 

opioidreseptorantagonist: 

- Forstoppelse skal være indusert av et opioid som pasienten får dekket etter 

refusjonskode -71 

 

  



 
    

 
13.11.2015  15/05991-4 Seksjon for legemiddelrefusjon/ David Mwaura  side 43 av 51 

 

 

 

5 BUDSJETTKONSEKVENSER 

Søker har beregnet budsjettkonsekvenser av å ha naloksegol på forhåndsgodkjent refusjon i 

to ulike pasientpopulasjoner: pasienter i palliativ behandling og pasienter som har kroniske 

smerter og som mottar langvarig behandling med opioider.  

 

Refusjonskode for utgifter til legemidler som dekker pasientpopulasjonen som bruker 

opioider ved sterke kroniske smerter er -71.  En undersøkelse av Svendsen K. (2011) 

rapporterte at andelen av befolkningen som bruker opioider mot ikke-malign smerte er 1,08 

% (25). Dette tilsvarer ca. 10 % av alle opioidbrukere, i følge søker.  

 

Søkers beregninger tar utgangspunkt i data fra Reseptregisteret som viser at 536 000 

pasienter tok ut opioider i 2014. 60 % av disse pasientene tok ut opioider for kortvarig bruk. 

Det har vært en økning på 2-3 % årlig i antall pasienter som bruker opioider siden 2011. 

Økningen fra 2013 til 2014 var 1,7 % (26). Søker har lagt inn i budsjettberegningene en 

forventet økning på 2 % årlig frem til 2019. 

 

Søker antar at 10 % av opioidbrukerne tar ut opioider etter individuell refusjon på punkt -71, 

noe som utgjorde ca. 53 600 pasienter i 2014. Det antas videre at 5 389 av disse pasienter 

har laksantia inadekvat respons basert på PRUNE-undersøkelsen (21). 

 

Søker antar at ca. 30 % av opioidbrukere får refundert utgifter til opioider på 

refusjonspunktet som omfatter palliativ behandling (-90). Videre antas det å være ca. 

160 800 opioidbrukere i palliativ behandling hvorav 16 168 antas å ha laksantia inadekvat 

respons (21). 

 
Figur 8: Total opioid pasientpopulasjon basert på DOF-PRUNE 
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Legemidler som vil bli erstattet eller delvis fortrengt hvis naloksegol får forhåndsgodkjent 

refusjon inkluderer; 

 Targiniq: - brukes både under refusjonspunkt -90 og -71. Økningen i bruk av 

Targiniq har vært konstant med ca. 1 000 pasienter årlig siden 2010. Søker antar at 

denne trenden vil fortsette. Legemiddelkostnader forbundet med Targiniq er basert 

på faktisk antall pakninger hentet ut i 2014 (data fra folkehelseinstituttet 2015) og 

gjennomsnittspris per mg for store pakninger (0,64 kroner/mg). 

 Relistor:- brukes både under refusjonspunkt -90 og -71. Antall pasienter har vært 

konstant (ca. 170) siden 2010 i følge data hentet fra reseptregisteret. Søker antar 

ingen økning frem mot 2019.  

 Laksantia:- Søker har hentet data fra Reseptregisteret som viser at ca. 10 288 

personer fikk osmotisk virkende laksantia i 2014, 7 125 fikk kontaktlaksantia og 

1 627 fikk klystermidler på forhåndsgodkjent refusjon. Kostnader per år for disse var 

i gjennomsnitt henholdsvis 309, 434 og 1 464 kroner. Søker antar en gjennomsnittlig 

kostnad på 500 kroner per pasient årlig. Videre antas det at 3 000 pasienter fikk 

refundert laksantia for OIC i 2014.  

 Oksykodon:- fortrengingen av Targiniq ved bruk av naloksegol vil medføre 

kostnader til opioidbehandling. Søker antar et forbruk på oksykodon på henholdsvis 

13 025 mg per pasient per år ved palliativ behandling, og 5 853 mg per pasient per år 

ved kroniske sterke smerter. Dermed blir legemiddelkostnaden, gitt at pris per mg er 

0,20 kroner, henholdsvis 1 171 og 2 605 kroner per år. 

 

Tabellen under viser legemiddelkostnadene som inngår i beregningen av budsjettvirkningen 

av å gi forhåndsgodkjent refusjon til naloksegol.  

 
Tabell 12: Legemiddelkostnader som inngår i beregning av budsjettkonsekvenser  

  Gruppe Enheter Kostnader kost/dag kost/år 

Moventig 

  90 2 376,20 26,4   

  10 300,7 30,07   

  30 819,6 27,32   

Relistor 
  1 333,5 166,75   

  7 2 087,20 149,09   

Targiniq 
Palliativ       3 746 

Kronisk smerte       8 336 

Oksykodon 
Palliativ       1 171 

Kronisk smerte       2 605 
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Tabellene 13 og 14 viser søkers estimering av utviklingen for både kronisk smerte 

pasientpopulasjon og palliativ pasientpopulasjonen. Tabellene 15, 16 og 17 presenterer 

søkers budsjettberegninger. Utviklingen og budsjettberegninger er basert på følgende 

antagelser; 

 Søker antar at antall Targiniqbrukere øker med  i 2015 sammenlignet med 2014. 

Dette er basert på data innhentet fra Folkehelseinstituttet. Fordelingen mellom smerte 

og palliativ gruppene var henholdsvis  i 2014. Søker antar at fordelingen 

blir det samme de neste fem år. Søker beregner fortrenging i hver av smerte og 

palliativ gruppene.  Naloksegol (etter innvilget refusjon) beregnes å fortrenge  

av Targiniq-populasjonen i 2019.  

 Data hentet fra Reseptregisteret viser ingen endring i bruken av Relistor de siste 

årene. Søker antar at det ikke blir noen økning frem mot 2019. 

 Søker antar at 7 % av OIC pasienter blir forskrevet laksantia basert på data fra 

PRUNE undersøkelsen. Videre antar søker at laksantia vil ha 2 % økning hvert år (på 

lik linje med årlig økning i opioid-markedet). Innvilgelse av forhåndsgodkjent 

refusjon for naloksegol antas å redusere bruken av laksantia tilsvarende 3 000 

pasienter i 2019. 

 Naloksegol antas å ha en lineær vekst frem mot 2019.  

 Oksykodonbruk er beregnet til å omfatte kun pasienter som fortrenges fra Targiniq. 

Søker antar at det brukes samme dose oksykodon som det brukes ved 

Targiniqbehandling. Dette gir en årskostnad på henholdsvis 1 171 kroner og 2 605 

kroner.  

 Det antas at naloksegolbehandling vil pågå i 150 dager og 75 dager for henholdsvis 

kronisk smertepasienter og palliativpasienter.    

 
Tabell 13: Utvikling kronisk smerte pasientpopulasjon 

uten innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Targiniq 

Relistor 

Laksantia 

Moventig 

Oksykodon 

ved innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Targiniq 

Relistor 

Laksantia 

Moventig 

Oksykodon 
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Tabell 14: Utvikling palliativ pasientpopulasjon 

uten innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Targiniq 

Relistor 

Laksantia 

Moventig 

Oksykodon 

Ved innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Targiniq 

Relistor 

Laksantia 

Moventig 

Oksykodon 

 

 

Tabellene nedenfor viser søkers beregninger av de budsjettmessige konsekvensene ved 

opptak av naloksegol på refusjonslisten. 

 
Tabell 15: Budsjettinnvirkning for i 2019 pasientpopulasjonen med kroniske smerter   

Uten innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  

dager på behandling  Kostnad per pasient Kostnad 

Targiniq   8 336  

Relistor 31 4 622  

Laksantia   500  

Moventig 150 3 960  

Oksykodon   2 605  

   

8 243 583 

Ved innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  
dager på behandling  Kostnad per pasient Kostnad 

Targiniq   8 336  

Relistor 31 4 622  

Laksantia   500  

Moventig 150 3 960  

Oksykodon   2 605  

   

13 199 503  

damwa
Sticky Note
Cancelled set by damwa

damwa
Sticky Note
Rejected set by damwa
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BI kronisk smerte 4 955 920  
*BI - Budsjettinnvirkning 

 
Tabell 16: Budsjettinnvirkning i 2019 for palliativ pasientpopulasjonen  

Uten innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  dager på behandling  Kostnad per pasient Kostnad 

Targiniq   3 746  

Relistor 31 4 622  

Laksantia   500  

Moventig 75 1 980  

Oksykodon   1 171  

   

19 864 999  

Ved innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

  dager på behandling  Kostnad per pasient Kostnad 

Targiniq   3 746 

Relistor 31 4 622 

Laksantia   500 

Moventig 75 1 980 

Oksykodon   1 171 

   

21 347 894  

BI palliativ behandling 1 482 895  
*BI - Budsjettinnvirkning 

 

 
Tabell 17: Total budsjettvirkning for palliativ og kroniske sterke smerte pasientgrupper 

BI total 
  

6 438 815  

egen andel 10 % 
 

643 882 

BI total     5 794 934  

 

 

Søkers beregninger viser at årskostnader forbundet Moventig vil være lavere enn for 

Targiniq og Relistor men høyere enn for laksantia. Moventig vil i hovedsak fortrenge 

Targiniq når det gjelder palliativ pasientpopulasjon, noe som gir mindre budsjettvirkning 

enn kroniske smerte pasientpopulasjonen. 

 

Selv om budsjettberegningene er usikre og forenklede, anser Legemiddelverket noen av 

søkers forutsetninger som problematiske; 
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 Laksantia brukt i forbindelse med kode -71 refunderes ikke på individuell refusjon 

per i dag 

 Søker har inkludert utgifter forbundet bruk av laksantia under kode -71 som dekkes 

fullt ut fra egen lomme i beregningen av egen andel (10 % av total budsjettet)  

 Det finnes ikke noe refusjonspunkt som dekker indikasjonen til naloksegol per i 

dag. I praksis betyr det ikke vil bli opprettet et nytt refusjonspunkt hvis naloksegol 

ikke kommer på refusjonslisten, noe som vil bety at naloksegol ikke vil refunderes 

på individuell refusjon 

 

Legemiddelverket har på bakgrunn av dette valgt å utføre sine egne beregninger som baserer 

seg på søkers beregninger i tillegg til å ta hensyn til de tre punkter over. Legemiddelverkets 

budsjettberegninger viser at opptaket av Moventig på refusjonslisten vil medføre 

merkostnader i legemiddelbudsjettet på ca. 10 millioner kroner i det femte året etter 

innvilget forhåndsrefusjon (2019).  

 

Resultater fra søkers analyse predikerte en behandlingslengde på 12,7 måneder i 

gjennomsnitt for naloksegol pasienter. Legemiddelverket mener at dette taler for en høyere 

behandlingslengde, spesielt for pasientene under -71, enn det som er brukt av søker. 

Legemiddelverket er samtidig enig med søker i at behandling med naloksegol forventes å 

følge behandlingsmønsteret for opioider gitt at naloksegol gis som tillegg til eksisterende 

smertebehandling, noe som taler for behandlingslengden brukt i søkers beregning. Dette 

nevnes også av Poulsen et al. 2014 (27). Legemiddelverket har testet budsjettvirkningen av å 

ha en behandlingslengde på 370 dager (12,7 måneder) for pasienter under -71. Dette gir en 

merkostnad på ca. 15 millioner kroner i det femte året etter innvilget forhåndsrefusjon.   

Dette er høyere enn søkers beregninger men fortsatt under bagatellgrensen på 25 millioner. 

 

Per i dag er det bare Moventig og Relistor (som nylig fikk utvidet indikasjon) som har 

indikasjonen OIC-LIR pasienter. Dette kan bety at konkurransesituasjon når det gjelder 

markedsandeler og henholdsvis kostnadene forbundet Moventig og Relistor endrer seg. 

Årskostnader for Relistor er betydelig høyere, noe som taler for at bruk av Moventig vil 

være kostnadsbesparende. Legemiddelverket anser forutsetningene som plausible. Søknaden 

oppfyller vilkårene i legemiddelforskriften § 14-15 første ledd og legemiddelverket kan 

dermed innvilge refusjon. 
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6 KONKLUSJON 

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med naloksegol (Moventig) er 

kostnadseffektiv sammenlignet med placebo hos voksne pasienter med opioidindusert 

forstoppelse og som har inadekvat respons på laksantia.  

 

Beregninger er utført med dagens priser. Eventuelle fremtidige prisendringer kan påvirke 

kostnadseffektiviteten av naloksegol. 

 

Naloksegol oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent refusjon. Med hjemmel i 

legemiddelforskriften § 14-21, er naloksegol (Moventig) innvilget forhåndsgodkjent 

refusjon etter blåreseptforskriften § 2.  

 

 

 

 

Statens legemiddelverk, 12-11-2015  

Kristin Svanqvist (e.f.)  

seksjonssjef  

  

  

 Saksbehandlere 

Rita Hvalbye 

David Mwaura 
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