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

 

Metodevarsel for legemiddel 

1. Status og oppsummering 

Ruksolitinib til behandling av ikke-segmental vitiligo  
1.1 Oppsummering* 
Metoden er en ny formulering av et eksisterende virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er under vurdering 
hos Det europeiske Legemiddelkontoret (EMA) og US Food and Drug Administration (FDA). (1) 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 
ATC-kode: D11AH 
 
Virkestoffnavn: ruksolitinib 
 
Handelsnavn:  
 
Legemiddelform: krem 
 
MT-søker/innehaver: Incyte 
Biosciences Distribution 
B.V. (2) 

☒ Legemiddel 

☐ Annet  

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

 

Hudsykdommer 

1.4 Tag (merknad) 
☐ Vaksine 

☐ Avansert terapi (gen-/celleterapi) 

☐ Medisinsk stråling 

☐ Krever tilhørende diagnostikk eller 

medisinsk utstyr 

☐ Annet: 

1.7 Bestillingsanbefaling  1.8 Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 
Metodevurderinger 

☐ Fullstendig metodevurdering  

☒ Hurtig metodevurdering (CUA) 

☐ Forenklet vurdering 

☐ Avvente bestilling 

☐ Ingen metodevurdering 

Kommentar: 

☒ Klinisk effekt relativ til komparator 

☒ Sikkerhet relativ til komparator 

☒ Kostnader / Ressursbruk 

☒ Kostnadseffektivitet 

☐ Juridiske konsekvenser 

☐ Etiske vurderinger 

☐ Organisatoriske konsekvenser  

☐ Annet 

 

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

2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Vitiligo er en kronisk autoimmun sykdom hvor kroppens eget immunapparat aktiveres og rettes mot hudens melanocytter. Melanocytter er 
celler i huden som danner pigment. Ved vitiligo ødelegges melanocyttene og vil etter hvert forsvinne. Dette forårsaker hvite flekker på huden. 
Utover pigmenttapet er det ingen kløe eller andre symptomer. (3) Vitiligo kan entes klassifiseres som segmental eller ikke-segmental. Ikke-
segmental vitiligo påvirker for det meste begge sider av kroppen og vises som symmetriske flekker, mens segmental påvirker bare et 
begrenset område på én side av kroppen. Vitiligo har ofte en trinnvis utvikling med perioder hvor flekkene i løpet av uker til måneder øker i 
antall og størrelse, for å deretter å holde seg uendret i lang tid, ofte gjennom flere år. (4)  
 
Vitiligo kan starte fra spedbarnsalder til alderdom, men debuterer vanligvis i alderen 10–30 år. Vitiligo kan føre til betydelig svekket livskvalitet 
med tap av selvtillit, angst og depresjon. Prevalensen oppgis til å være rundt 1 % av befolkningen i de fleste land. (5) Det er usikkert hvor 
mange norske pasienter som vil være aktuelle for metoden. 

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt
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Dagens behandling 
Per i dag foreligger ingen nasjonale retningslinjer for behandling av vitiligo. Lysterapi har i flere år vært benyttet som førstevalg, men økt 
kreftfare gjør at man er mer tilbakeholden med slik behandling i dag. Når det gjelder medikamentell behandling er lokalbehandling med 
kortison mest benyttet. Andre alternativer inkluderer lokale immunsuppressive legemidler som takrolimus og D-vitaminderivatet kalsipotriol. 
Behandlingsresultatene er usikre, og krever ofte langvarig behandling, noe som ikke er ofte ønskelig på grunn av steroidinduserte 
bivirkninger som for eksempel atrofi. (5)  

Virkningsmekanisme  Ruksolitinib er et immunsuppressivt middel. Det virker ved å blokkere virkningen av enzymer som 
kalles Janus kinaser (JAK). JAK spiller en viktig rolle i immunologiske prosesser. Ved å hemme JAK 
kan autoimmune reaksjoner, som antas til å være årsak til vitiligo, hindres. (6) 

Tidligere godkjent indikasjon Ruksolitinib i tablettform (Jakavi) er godkjent for behandling av myelofibrose og polycytemia vera. 
(6)  

Mulig indikasjon Behandling av ikke-segmental vitiligo som ikke overskrider 10 % av kroppsoverflaten hos pasienter 
fra 12 år (1) 

Kommentar fra FHI ved 
Companion Diagnostics  

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

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

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

 
Kommentar fra FHI: 
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3. Dokumentasjonsgrunnlag 

3.1 Relevante og sentrale kliniske studier 

Populasjon  
(n = antall deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Pasienter ≥ 12 år med 
ikke-segmental vitiligo 
med depigmentering på 
høyst 10 % av 
kroppsoverflaten 
 
n = 330 

Ruksolitinib 1,5 % 
krem påført affiserte 
områder 2 ganger 
daglig i 24 uker, 
med mulighet for 
forlengelse på 
28 uker 

Placebokrem i 
24 uker med 
påfølgende mulighet 
til å bytte til 
intervensjon i 28 uker 

Andel pasienter 
som oppnår 
F-VASI75 (minst 
75 % forbedring i 
Face Vitiligo Area 
Scoring Index 

NCT04052425 
TRuE-V1 
fase III 

Avsluttet 
 
 

Pasienter ≥ 12 år med 
ikke-segmental vitiligo 
med depigmentering på 
høyst 10 % av 
kroppsoverflaten 
 
n = 344 

Ruksolitinib 1,5 % 
krem påført affiserte 
områder 2 ganger 
daglig i 24 uker, 
med mulighet for 
forlengelse på 
28 uker 

Placebokrem i 
24 uker med 
påfølgende mulighet 
til å bytte til 
intervensjon i 28 uker 

Andel pasienter 
som oppnår 
F-VASI75 (minst 
75 % forbedring i 
Face Vitiligo Area 
Scoring Index 

NCT04057573 
TRuE-V2 
fase III 

Avsluttet 
 
 

Deltakere fra TRuE-V1 og 
TRuE-V2  
Deltakere som oppnådde 
F-VASI90 randomiseres 
1:1 til intervensjon og 
placebo (kohort A), 
deltakere som ikke 
oppnådde F-VASI90 
fortsetter med intervensjon 
(kohort B) 
 
n = 455 

Ruksolitinib 1,5 % 
krem påført affiserte 
områder 2 ganger 
daglig 

Placebokrem 
 

Tid til tilbakefall for 
kohort A 
(tidspunktet 
F-VASI75 ikke 
lenger er oppnådd) 
(kohort A) 

NCT04530344 
fase III 

Pågår, estimert 
avsluttet 
november 2022 

3.2 Metodevurderinger og –varsel 

Metodevurdering 
 - nasjonalt/lokalt 

- Metode med samme virkestoff er bestilt til vurdering for andre indikasjoner (se NyeMetoder ID2013_033 og 
ID2017_044). 

Metodevurdering 
/ systematiske 
oversikt 
 - internasjonalt - 

- Det foreligger flere internasjonale systematiske oversikter (7, 8). 
 

Metodevarsel - Det foreligger minst to relevante metodevarsler (1, 9).   
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5. Versjonslogg  

5.1 Dato 5.2 Endringer gjort i dokument 
18.03.2022 Laget metodevarsel* 

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

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret status for metoden 

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

 

 

 

 

https://www.legemiddelsok.no/

