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REFUSJONSVEDTAK 
 
Statens legemiddelverk viser til deres dokumentasjon innsendt 16-11-2020 i forbindelse med 
vurdering av forhåndsgodkjent refusjon for opikapon (Ongentys) etter folketrygdloven § 5-14, jf. 
blåreseptforskriften § 2 og legemiddelforskriften kapittel 14.  
 
Vedtak  
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8, er opikapon (Ongentys) innvilget forhåndsgodkjent 
refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b med følgende informasjon: 
 

Refusjonsberettiget bruk:  
Tilleggsbehandling til preparater med levodopa/DOPA-dekarboksylasehemmere (DDCI) hos voksne 
pasienter med Parkinsons sykdom og motoriske "end-of-dose"-fluktuasjoner, som ikke kan 
stabiliseres med disse kombinasjonene. 

Refusjonskoder: 
ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

N87 Parkinsons sykdom 44 G20 Parkinsons sykdom 44 
      

Vilkår: 
44: Refusjon gis kun i kombinasjon med levodopa/dekarboksylasehemmer hos pasienter med 
fluktuerende Parkinsons sykdom og motoriske "end-of-dose"-fluktuasjoner som ikke kan 
stabiliseres med levodopa/dekarboksylasehemmer. 

 
Vedtaket gjelder følgende varenummer: 582165 
 
Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.   
 
Vedtaket gjelder kun den bruken av legemidlet som er metodevurdert. Eventuelle andre 
bruksområder/indikasjoner er ikke omfattet av dette vedtaket.  
 
Preparatet er gitt refusjon med refusjonspris, jf. legemiddelforskriften § 14-9. Refusjonspris er satt lik 
maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3. 
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Varenummer Styrke Pakningsstørrelse AIP AUP Refusjonspris 

582165 50 mg 30 tabletter 861,31 1 134,40 1 134,40 

 
Refusjonspris gjelder så lenge preparatet har refusjon. Ved en eventuell revurdering av prisen for 
preparatet og/eller referansealternativet, vil den til enhver tid laveste pris av maksimalpris, 
refusjonspris og trinnpris beregnet etter hovedregelen i legemiddelforskriften kapittel 12 legges til 
grunn. 
 
Vedtaket trer i kraft 15-12-2021. 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--11. 
 
Begrunnelse 
Vilkårene i blåreseptforskriften § 1b er oppfylt.  
 
Statens legemiddelverk har gjennomført en metodevurdering.  
 
Bakgrunn 
Nordic Infucare AB har søkt om forhåndsgodkjent refusjon for opikapon (Ongentys) som 
tilleggsbehandling til preparater med levodopa/DOPA-dekarboksylasehemmere (DDCI) hos voksne 
pasienter med Parkinsons sykdom og motoriske «end-of-dose»-fluktuasjoner, som ikke kan 
stabiliseres med disse kombinasjonene. Dette er i samsvar med den godkjente indikasjonen for 
preparatet (1). 
 
Parkinsons sykdom er en kronisk nevrodegenerativ sykdom som kjennetegnes ved tap av nerveceller 
i bestemte deler av hjernen som skiller ut dopamin, som gjør det vanskelig å kontrollere 
muskelbevegelser. Symptomene utvikler seg gradvis. Et tidlig tegn er skjelvinger i hånden (tremor). 
Andre symptomer er langsomme bevegelser (bradykinesi), stivere bevegelser (rigiditet), og senere 
dårligere balanse og gange (postural instabilitet), kognitiv svikt og demens. Parkinsons sykdom 
rammer anslagsvis > 1 % av alle over 65 år (2). 
 
Legemiddelbehandling av Parkinsons sykdom må i stor grad tilpasses individuelt i forhold til 
symptomene. Til yngre pasienter med relativt milde symptomer brukes gjerne først dopaminagonist, 
MAO-B-hemmer eller dopaminagonist i kombinasjon med lavdose levodopa. Hos eldre pasienter 
startes behandlingen ofte med levodopa. Levodopa tas i kombinasjon med DOPA 
dekarboksylasehemmer (DDCI). Etter hvert opplever mange motoriske «end-of-dose»-fluktuasjoner, 
med såkalt «on»- og «off»-tid, med henholdsvis fravær av og tilbakevendende symptomer. Levodopa 
gis da gjerne i kombinasjon med MAO-B-hemmer, dopaminagonist eller COMT (katekol-O-
metyltransferase)-hemmer. COMT er et enzym som er involvert i nedbrytningen av dopamin (2). 
 
Opikapon er en COMT-hemmer. Fra før finnes én annen COMT-hemmer på markedet i Norge, 
entakapon (Comtess). Entakapon finnes også i kombinasjon med levodopa/karbidopa (Stalevo 
tabletter og Lecigon intestinalgel). Entakapon tas til samme tid som levodopa/DDCI, opptil 10 ganger 
daglig. Opikapon har derimot lengre halveringstid og tas én gang daglig ved sengetid. Opikapon må 
tas minst én time før eller etter levodopakombinasjoner.  
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Legemiddelverket vurderer at entakapon er den mest relevante komparatoren for opikapon. Dette er 
også komparator i den innsendte helseøkonomiske analysen. 
 
Effektdokumentasjon 
Det er sendt inn to randomiserte hovedstudier som dokumenterer effekt av opikapon. Studiene og 
resultater er oppsummert under. 
 
BIPARK I (3, 4) 
BIPARK I (BIA-91067-301, NCT01568073) var en multisenter, randomisert, dobbeltblindet, 
placebokontrollert, «non-inferiority»-studie. Studien ble designet for å vise at opikapon er bedre enn 
placebo («superior»), og at opikapon ikke er dårligere enn entakapon («non-inferior»). 600 pasienter 
ble randomisert 1:1:1:1:1 til å få 5 mg opikapon, 25 mg opikapon, 50 mg opikapon, 200 mg 
entakapon eller placebo. Alle pasientene hadde hatt Parkinsons sykdom i minst tre år og opplevde 
motoriske fluktuasjoner, og brukte allerede levodopa/DDCI. Mange av pasientene brukte også andre 
legemidler mot Parkinsons sykdom, som dopaminagonister. Varigheten på den dobbeltblinde 
perioden var 14-15 uker. Pasientene kunne deretter fortsette på behandling med opikapon i ett år. 
 
Studiens primære endepunkt var endring i daglig «off»-tid i løpet av den dobbeltblinde perioden, 
basert på gjennomsnitt fra de 3 siste dagene før studievisitt, målt ved bruk av Hauser pasientdagbok. 
Sekundære endepunkter inkluderte andel «off»-tid-respondere, dvs. pasienter med 1 time eller mer 
redusert «off»-tid i løpet av den dobbeltblinde perioden, og andel «on»-tid-respondere, dvs. 
pasienter med 1 time eller mer økning i «on»-tid i løpet av den dobbeltblinde perioden. 
 
Resultatene viste gjennomsnittlig endring i absolutt «off»-tid på -117 minutter for 50 mg 
opikapon, -96 minutter for 200 mg entakapon, -91 minutter for 5 mg opikapon, -86 minutter for 25 
mg opikapon og -56 minutter for placebo. Signifikant forskjell ble kun vist for 50 mg opikapon hvor 
gjennomsnittlig forskjell i endring i forhold til placebo var -61 minutter (95 % konfidensintervall -97 til 
-24 minutter, p = 0,0015) (3). 
 
Gjennomsnittlig forskjell i absolutt «off»-tid mellom 50 mg opikapon og entakapon var -26 minutter 
(95 % konfidensintervall -64 til 11, p = 0,0051). Basert på den forhåndsdefinerte «non-inferiority»-
marginen på 30 minutter var konklusjonen dermed at 50 mg opikapon var «non-inferior» (ikke 
dårligere) i forhold til entakapon. 
 
Resultater for de sekundære endepunktene viste signifikant høyere andel respondere for «off»- og 
«on»-tid for 50 mg opikapon sammenlignet med placebo. Andel «off»-tid-respondere var 70 % 
versus 48 % (odds ratio (OR) 2,5, 95 % konfidensintervall 1,5 til 4,3, p = 0,001) for henholdsvis 50 mg 
opikapon og placebo, og andel «on»-tid-respondere var 65 % versus 58 % (OR 2,2, 95 % 
konfidensintervall 1,3 til 3,8, p = 0,003) for henholdsvis 50 mg opikapon og placebo. 
 
BIPARK II (4, 5) 
BIPARK II (BIA-91067-302, NCT01227655) var en multisenter, randomisert, dobbeltblindet fase III-
studie. 412 pasienter ble randomisert 1:1:1 til å motta 25 mg opikapon, 50 mg opikapon eller 
placebo. Alle pasientene var diagnostisert med Parkinsons sykdom og opplevde motoriske 
fluktuasjoner, og brukte allerede levodopa/DDCI. Varigheten på den dobbeltblinde perioden var 14-
15 uker, og pasientene kunne deretter fortsette på behandling med opikapon i 1 år. Studiens 
primære endepunkt var endring i «off»-tid i løpet av den dobbeltblinde perioden, målt som 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01568073?term=NCT01568073&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01227655?term=BIA-91067-302&draw=2&rank=1
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gjennomsnittlig «off»-tid rapportert i Hauser pasientdagbok over 3 dager. Sekundært endepunkt var 
å undersøke sikkerhet. 
 
Resultater fra studien viste en statistisk signifikant reduksjon i «off»-tid på 54 minutter for 50 mg 
opikapon (95 % konfidensintervall -96 til -12 minutter, p = 0,008) sammenlignet med placebo. I den 
åpne forlengelsesfasen av studien var gjennomsnittlig endring i «off»-tid 18 minutter (95 % 
konfidensintervall -44 til 7,0).  
 
Både BIPARK I og BIPARK II viste statistisk signifikant forskjell i effekt mellom 50 mg opikapon og 
placebo. Forlengelsesfasen var åpen og enarmet i begge studiene, men viste vedvarende effekt av 
50 mg opikapon (4). 
 
Legemiddelverket anser at innsendt dokumentasjon er relevant og av tilstrekkelig kvalitet. Det er 
samsvar mellom innsendt dokumentasjon for klinisk effekt og sikkerhet og ansøkt refusjon. 
Legemiddelverket mener den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig for metodevurderingen. 
 
Sikkerhet 
Sikkerheten til opikapon er generelt sammenlignbar med andre COMT-hemmere (4). Opikapon gir 
ikke misfarging av urin i motsetning til entakapon, og medfører i mindre grad gastrointestinale 
bivirkninger, som gjør at noen pasienter avbryter behandling med entakapon (6).   
 
Helseøkonomisk analyse 
Nordic Infucare AB har levert en kostnad per QALY-analyse hvor opikapon er sammenlignet med 
entakapon (Comtess). Analysen har 2-års tidshorisont og inkluderer legemiddelkostnader og 
helsetjeneste- og bivirkningskostnader. I analysen plasseres pasientene i gruppene < 25 % eller 
> 25 % «off»-tid, basert på antall timer «off»-tid pasientene opplever daglig, primært fra BIPARK I-
studien.  
 
Fordi BIPARK I-studien er en «non-inferiority»-studie som ikke er designet for å måle størrelsen av 
relativ effekt mellom opikapon og entakapon, mener Legemiddelverket at det er lite hensiktsmessig 
å bruke data fra en slik studie til å beregne effektforskjeller, inkludert QALY-gevinster, i en 
helseøkonomisk modell. Legemiddelverket legger derfor ikke den innsendte helseøkonomiske 
analysen til grunn for vurderingen, og har i stedet gjort en prissammenligning av direkte 
legemiddelkostnader. Det antas tilsvarende effekt og sikkerhet mellom opikapon og entakapon. 
 
Etter legemiddelforskriftens § 14-5 annet ledd er det en forutsetning for å innvilge  
forhåndsgodkjent refusjon at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet  
hensyntatt tilstandens alvorlighet. I innsendt dokumentasjon fra Nordic Infucare AB var  
pris for Ongentys vesentlig høyere enn for sammenligningsalternativet. I forbindelse med fastsettelse 
av maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3 har prisen blitt redusert slik at 
vilkårene i legemiddelforskriften § 14-5 kan oppfylles.    
 
Legemiddelkostnadene for Ongentys (ny pris) og Comtess er sammenlignet i Tabell 1. Daglig dose for 
entakapon er satt til 5 tabletter (1 000 mg). Anbefalt daglig dosering i henhold til preparatomtalen er 
200 mg sammen med hver dose levodopa/dekarboksylasehemmer, opptil 10 ganger daglig. Daglig 
døgndose (DDD) som definert av WHO er 1 000 mg daglig (5 tabletter). I BIPARK I-studien ble det 
målt et daglig inntak av entakapon på 860 mg, som rundet opp til hele tabletter blir 5 tabletter. 
Basert på tall fra Reseptregisteret var det 153 brukere av entakapon i 2020, som i gjennomsnitt 
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brukte 540 mg entakapon daglig. Daglig dose av entakapon er trolig høyere da en del av pasientene 
sannsynligvis ikke har brukt entakapon hele året.   
 
Tabell 1 Legemiddelkostnader for opikapon (Ongentys) og entakapon (Comtess) 

Preparat Styrke Paknings-
størrelse 

AIP  Refusjonspris 
(AUP inkl. 
mva.) 

Daglig dose Kostnad per 
dag (AUP 
inkl. mva.) 

Ongentys 50 mg 30 861,31 1 134,40 1 tablett 37,81 

Comtess 200 mg 100 570,53 763,70 5 tabletter 38,19 

 
Budsjettkonsekvenser 
Det forventes at innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon for Ongentys hovedsakelig vil erstatte bruk 
av allerede eksisterende behandling med COMT-hemmere (entakapon) og ikke medføre økning i 
pasientgrunnlaget. I 2020 var det ifølge tall fra Reseptregisteret 1 431 pasienter som fikk forskrevet 
COMT-hemmere. Av disse fikk 153 pasienter Comtess (entakapon) og resten fikk entakapon i fast 
kombinasjon med levodopa/karbidopa (slik som Stalevo). Det forventes at eventuelt bytte av 
pasienter fra Comtess til Ongentys ikke vil føre til noen vesentlig økning i folketrygdens utgifter. Det 
antas at Ongentys i liten grad vil erstatte entakapon i fast kombinasjon med levodopa/karbidopa, da 
fast kombinasjon gir et enklere doseringsregime, noe som er av vesentlig betydning for 
pasientgruppen. 
 
Konklusjon 
Legemiddelverket vurderer at kravene i blåreseptforskriften § 1b om alvorlig sykdom og behov for  
langvarig behandling er oppfylt for pasienter med Parkinsons sykdom. 
 
Effekten er godt dokumentert og legemiddelkostnadene er på et tilsvarende nivå sett i forhold til 
sammenligningsalternativet. Det kan være en fordel at ulike COMT-hemmere er tilgjengelig for å 
utvide behandlingstilbudet og øke muligheter til individuelle tilpasninger for den aktuelle 
pasientpopulasjonen. Budsjettkonsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett forventes å være 
under fullmaktsgrensen. 
 
Kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon er oppfylt, jf. legemiddelforskriften kapittel 
14.  
 
Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å føre legemidlet opp i refusjonslisten, jf. 
legemiddelforskriften kapittel 14 og blåreseptforskriften § 2. 
 
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 
Det følger av legemiddelforskriften § 14-10 at vedtak etter § 14-8 skal fattes senest 180 dager etter 
at Statens legemiddelverk har mottatt opplysninger etter § 14-4. Statens legemiddelverk viser til 
følgende saksbehandlingstider: 
 
 
 

https://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtak
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Innsendt dokumentasjon: 16-11-2020 
Mottatt og validert dokumentasjon (7 dager): 23-11-2020 
Opphold i saksbehandlingstiden: 17 dager 
Ferdig behandlet: 24-11-2021 
Total saksbehandlingstid: 349 dager 
 
Publisering 
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider: www.legemiddelverket.no.   
 
Statens legemiddelverk 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." 
 
Retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med metodevurderinger er publisert på Statens 
legemiddelverk sine nettsider.  
 
Statens legemiddelverk ber på dette grunnlag om deres tilbakemelding med hensyn til om vedtaket 
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 
mottak av dette vedtaket.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
Hallstein Husbyn 
enhetsleder 

Carlos Vidal 
lagleder 
   

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
   
       
   

Kopi:  Helse- og omsorgsdepartementet  
Helsedirektoratet v/avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon  
Helseøkonomiforvaltningen  
Helseklage   

 
Mottaker: 
NordicInfu Care AB, Box 14026, 167 14 BROMMA 
 

http://www.legemiddelverket.no/
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Dokumentasjon%20til%20metodevurdering/taushetsplikt_metodevurderinger_jan%202017.pdf
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