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Forord 

Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter 

til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et 

legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre 

prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et 

legemiddel.  

Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens 

legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for 

den aktuelle bruken, jf. § 14-5. 

Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle 

pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 

Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 

omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 

Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt 

taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 

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

de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 

dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 

rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 

metodevurdering etter §14-4 i legemiddelforskriften.  

Legemiddelverket vurderer hvert av de tre prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. 

Herunder vurderes relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. En kostnad-

effektbrøk beregnes vanligvis. Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risikobalansen 

som er utredet i forbindelse med markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos 

EMA.  

Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, 

angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 

Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved 

behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 

etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  

Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 

legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 

budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen, jf. legemiddelforskriften §14-7. 

Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 

allmennheten (www.legemiddelverket.no). 

http://www.legemiddelverket.no/
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Oppsummering 
Formål  
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for Ryeqo, (kombinasjon av relugoliks/ østradiol/noretisteron), 

etter blåreseptforskriften § 2. 

Bakgrunn 
Ryeqo er et legemiddel til behandling av myomer (muskelknuter) i livmor. Nytte/risikoforholdet ved 

behandling av myomer i livmoren er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. 

Om lag 2 500 pasienter er aktuelle for behandling med Ryeqo hvert år i Norge. Legemiddelverkets 

vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Gedeon Richter. 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Dokumentasjon av effekt og sikkerhet for Ryeqo som informerer denne metodevurderingen er 
hentet fra LIBERTY-studiene. 72 % av kvinnene med moderate eller alvorlige symptomgivende 
myomer oppnådde mer enn 50 % reduksjon i menstruasjonsblodvolum (MBL) og hadde MBL forenlig 
med milde eller ingen symptomer på myomer i løpet av 24 ukers behandling. I en kontrollgruppe som 
fikk symptomatisk behandling med ikke-steroid antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) og 
jerntilskudd, hadde 17 % av kvinnene tilsvarende reduksjon i MBL etter 24 uker. Symptombedringen 
etter behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron var assosiert med en bedring i helserelatert 
livskvalitet som var signifikant høyere enn for kontrollgruppen.  
 

Legemiddelverket mener at effekten er godt dokumentert. 

 

Langvarighet 
Legemiddelverket mener at myomer i livmoren oppfyller krav om langvarig behandling i 

blåreseptforskriften. 

Alvorlighet og helsetap 

Legemiddelverket vurderer at moderate til alvorlige symptomer på myomer i livmoren oppfyller krav 

om alvorlighet i blåreseptforskriften. 

Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 

behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at myomer i livmoren for denne populasjonen 

behandlet med standard støttebehandling i form av NSAID og jerntilskudd ved behov etterfulgt av 

kirurgi har et absolutt prognosetap (APT) på cirka 1,7 QALY. 

Kostnadseffektivitet 

Legemiddelverket har vurdert ressursbruken ved bruk av Ryeqo i forhold til den nytten behandlingen 

gir. I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med dagens legemiddelpriser (maks AUP 

ekskl. mva.) er merkostnad for Ryeqo, sammenlignet med standardbehandling (ibuprofen og 

jerntilskudd) etterfulgt av flere typer av kirurgiske prosedyrer:  

32 175 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). Kostnad per vunnet leveår rapporteres ikke 

siden Ryeqo ikke har effekt på overlevelse.  
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Legemiddelverkets totalvurdering 

Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  

Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens 

alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  

Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Ryeqo er under 

Legemiddelverkets fullmaktsgrense.  

Vedtak:  

Legemiddelverket har vedtatt at Ryeqo innvilges forhåndsgodkjent refusjon som følger: 

 

Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av moderate til alvorlige symptomer på myomer hos voksne kvinner i fertil alder. 

Refusjonskoder: 

ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

X78 Godartet svulst livmor  240 D25 Leiomyom i livmor  240 

Vilkår: 

240 Behandlingen skal være instituert av spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 
eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. 
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3-siders sammendrag 

Metode 

Hurtig metodevurdering av legemidlet Ryeqo (relugoliks/østradiol/noretisteron). Legemiddelverket 

har vurdert prioriteringskriteriene knyttet til nytte, ressursbruk og alvorlighet samt usikkerhet i 

dokumentasjonen og budsjettkonsekvenser ved bruk av relugoliks i kombinasjon med østradiol og 

noretisteron etter blåreseptforskriften § 2. 

Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Gedeon Richter.  

Pasientgrunnlag i Norge 

5 800 kvinner ble diagnostisert med myomer i Norge i 2020. Legemiddelverket har anslått at omkring 

2 500 kvinner med moderate til alvorlige symptomer på myomer kan være aktuelle for behandling 

med relugoliks/østradiol/noretisteron.  

Langvarighet 

Legemiddelverket mener at myomer i livmoren oppfyller krav om langvarig behandling i 

blåreseptforskriften. 

Alvorlighet og prognosetap 

Legemiddelverket vurderer at moderate til alvorlige symptomer på myomer i livmoren oppfyller krav 

om alvorlighet i blåreseptforskriften. 

Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 

behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at myomer i livmoren for denne populasjonen 

behandlet med beste støttebehandling bestående av ibuprofen og eventuelt jerntilskudd etterfulgt 

av kirurgi har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 1,7 QALY. 

Behandling i norsk klinisk praksis 

For pasienter med milde symptomer og moderat kraftige blødninger kan det være tilstrekkelig å 

behandle med traneksamsyre. Ved sterke smerter kan NSAIDs lette blodstrøm og smerter. Ved 

kraftige menstruasjoner og/eller menstruasjonssmerter forsøkes vanligvis hormonspiral eller 

prevensjonspiller. Pasienter med myomer, som har moderat eller alvorlige symptomer og som ikke 

oppnår tilfredsstillende symptomkontroll med disse alternativene, tilbys kirurgi for fjerning av 

myomet (myomektomi) eller fjerning av livmor (hysterektomi). 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Dokumentasjon av effekt og sikkerhet for relugoliks/østradiol/noretisteron som informerer denne 

metodevurderingen er hentet fra LIBERTY-studiene. LIBERTY 1 og 2 var to parallelle, dobbeltblindede, 

randomiserte, placebokontrollerte fase III studier som til sammen inkluderte 770 pasienter med 

kraftige menstruasjonsblødninger (mer enn 80 mL per syklus) assosiert med myomer i livmor. Disse 

to studiene hadde en varighet på 24 uker. I en oppfølgingsstudie, LIBERTY 3, fikk alle som hadde 

deltatt i en av de to første studiene tilbud om fortsatt behandling med 
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relugoliks/østradiol/noretisteron, men denne studien var ublindet og uten kontrollgruppe. LIBERTY 3 

varte i 28 uker. Alle som hadde respons på behandlingen, definert som menstruasjonsblodvolum 

under 80 mL og mer enn halvert sammenlignet med behandlingsstart, fikk tilbud om å delta i LIBERTY 

seponeringsstudien. I denne studien ble pasientene randomisert til å motta enten 

relugoliks/østradiol/noretisteron eller placebo. Foreløpige resultater etter 24 uker og 52 uker av 

seponeringsstudien er inkludert i det innsendte dokumentasjonsgrunnlaget. 

Det primære utfallsmålet av LIBERTY-studiene var andel pasienter som oppnådde en reduksjon i 

menstruasjonsblodvolum til under 80 mL per syklus og mer enn 50 % reduksjon fra baseline, definert 

som respons på behandlingen. 72 % av pasientene i relugoliks/østradiol/noretisteron-gruppen 

oppnådde respons, mens 17 % av pasientene i placebogruppen oppnådde respons etter 24 uker. 

Effekten vedvarte, og etter ett år, var 81 % av pasientene respondere. Etter ytterligere 24 uker med 

randomisert seponering var 78 % av de som ble behandlet med relugoliks/østradiol/noretisteron 

respondere, mens 15 % av placebogruppen var respondere. Forskjellen på 

relugoliks/østradiol/noretisteron- og placebogruppen var signifikant med et konfidensintervall på 99 

% på alle målte tidspunkt. 

Sikkerhet 

Bivirkninger ble registrert i alle LIBERTY-studiene, som til sammen omfatter to år observasjonstid. 

Generelt var bivirkninger like hyppige i relugoliks/østradiol/noretisteron- og placebogruppene i 

studiene. I relugoliks/østradiol/noretisteron-gruppen var de hyppigst rapporterte bivirkningene 

hetebølger, hodepine og hypertensjon. Utgifter til behandling av hodepine og hypertensjon er 

inkludert i den helseøkonomiske modellen.  

Effekt og sikkerhet er godt dokumentert. 

Kostnadseffektivitet  

Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene 

Legemiddelverket har lagt til grunn er de samme som i Gedeon Richter sitt base case, bortsett fra 

følgende: 

• Priser på legemidler og kirurgi er justert i henhold til gjeldende priser og DRG-satser per 

01.02.2022. 

Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av relugoliks/østradiol/noretisteron står i et 

rimelig forhold til den nytten behandlingen gir. Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er 

mest sannsynlig (heretter kalt hovedanalysen) er følgende: 
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Tabell 1: Resultater fra Legemiddelverkets hovedanalyse 

 Relugoliks/østradiol/ 
noretisteron 

Standard 
støttebehandling 
etterfulgt av hysterektomi 

Differanse 

Totale kostnader 103 486 89 683 13 803 

Totale QALYs 5,514 5,085 0,429 

Merkostnad per 
vunnet QALY 

32 175 

 
Merkostnad for relugoliks/østradiol/noretisteron sammenliknet med standard støttebehandling 

etterfulgt av hysterektomi ved å bruke legemidlets maksimale utsalgspris (maks. AUP) uten mva. er 

32 175 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). 
 
Gedeon Richter sin hovedanalyse avviker fra det Legemiddelverket mener er mest sannsynlig. 
Resultatene i denne analysen er gjengitt i tabellen under. 
  
Tabell 2: Resultater fra Gedeon Richter sin hovedanalyse 

 Relugoliks/østradio
l/ 
noretisteron 
 

Standard  
Støttebehandling 
etterfulgt av 
hysterektomi 

Differanse 

Totale kostnader 107 564 114 933 -7 369 

Totale QALYs 5,514 5,085 0,429 

Merkostnad per vunnet 
QALY 

Ryeqo er dominant (besparelse på 7 369 NOK per pasient) 

 

Usikkerhet i analysen 

De største usikkerhetene i analysen er knyttet til nyttevektene som benyttes og de 
regresjonsanalyser som danner grunnlag for beregning av nyttevekter. Den kliniske effekten av 
relugoliks/østradiol/noretisteron er imidlertid godt dokumentert, og sammenhengen mellom god 
symptomkontroll av myomer og bedring i livskvalitet er godt dokumentert i tidligere publiserte 
studier (1-3). Det er også knyttet usikkerhet til hvor mange kirurgiske inngrep som kan spares ved 
bruk av relugoliks/østradiol/noretisteron. Legemiddelverket har gjennomført en scenarioanalyse der 
komparator er satt til beste støttebehandling (BSC) uten etterfølgende kirurgi. Dette scenarioet er 
svært usannsynlig, men illustrerer at IKER sannsynligvis ligger godt under 300 000 NOK/QALY.  
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Budsjettkonsekvenser 

Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 

Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Ryeqo 

(relugoliks/østradiol/noretisteron) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. 44 mill. NOK inkl. 

mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 

Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet: 

Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Ryeqo 

(relugoliks/østradiol/noretisteron) vil ha en total årlig besparelse på ca. 33 mill. NOK inkl. mva. i det 

femte budsjettåret. Besparelsen skyldes en forventet reduksjon i antall kirurgiske prosedyrer. 

Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 

Legemiddelverkets totalvurdering  

Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  

Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens 

alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  

Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Ryeqo er under 

Legemiddelverkets fullmaktsgrense.  
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Ordliste 
AE Adverse event (bivirkning)  

APT Absolutt prognosetap 

AUP Apotekenes utsalgspris 

BSC Best Supportive Care (beste støttebehandling) 

E2 Estradiol / Østradiol 

EMA European Medicines Agency 

EQ-5D European Quality of Life Questionnaire – 5 domener 

FSH Follikkelstimulerende hormon 

GnRH Gonadotropin Releasing Hormone 

Hb Hemoglobin 

HIFU High Intensity Focused Ultrasound 

IKER Inkrementell kostnadseffektivitetsratio 

LH Luteiniserende hormon 

LY Leveår (Life Year) 

MBL Menstruasjonsblodtap (Menstrual Blood Loss) 

MVA Merverdiavgift 

NETA Noretisteron 

NSAID Non-Steroid Antiinflammatory Drug 

QALY Kvalitetsjusterte leveår (Quality-Adjusted Life Years) 

POP-PK Populasjonsbasert farmakokinetikk 

SAE Severe Adverse Event (alvorlig bivirkning) 

TCRM Transcervical myomreseksjon 

UAE Uterin arterieembolisering 

UFS-QoL Uterine Fibroid Symptoms and Quality of Life Questionnaire 

UFS-QoL BPD UFS-QoL Bleeding and Pelvic Discomfort scale 



21/16810 19.04.2022  Side 13/55 

 

1 Bakgrunn 

 Problemstilling 
Formålet med denne metodevurderingen er å vurdere hvorvidt relugoliks i kombinasjon med 

østradiol og noretisteron kan gis forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 til 

behandling av moderate til alvorlige symptomer ved myomer hos voksne kvinner i fertil alder. 

Metodevurderingen tar utgangspunkt i innsendt dokumentasjon fra Gedeon Richter. Gedeon Richter 

har sendt inn en kostnad-per-QALY analyse der relugoliks/østradiol/noretisteron er sammenlignet 

med beste støttebehandling etterfulgt av kirurgi. 

 Myomer 
Myomer (myoma uteri, uterine fibroider, leiomyomer) kan oversettes til muskelknuter i livmoren og 

defineres som godartede svulster som utgår fra de glatte muskelcellene og fibroblastene i 

myometriet i livmoren. Myomene er hormonsensitive ved at de utvikles i de reproduktive (hormonelt 

aktive) leveårene og reduseres etter menopause. Østrogen er så å si alltid en forutsetning for at 

myomer skal utvikles og vokse, men også andre faktorer regulerer veksten, som progesteron og 

lokale vekstfaktorer. Årsaken til myomer er ukjent, men genetiske faktorer spiller sannsynligvis en 

rolle. Mindre myomer gir som regel ingen symptomer. Med økende størrelse av myomene øker 

sjansen for at de kan medføre plager. Vanlige symptomer er kraftige menstruasjonsblødninger, 

blødninger midt i syklus, smerter, seksuell dysfunksjon, forstoppelse, oppblåsthet, inkontinens og 

tidlig spontanabort. Unormale og kraftige blødninger kan også medføre anemi og gi symptomer som 

tretthet, kortpustethet og kan påvirke psykisk helse. Størrelse,, lokalisering  og antallet myomer kan 

påvirke fruktbarhet og utfall av graviditet. Myomer utgjør en belastning for de kvinnene som 

opplever symptomer og påvirker deres livskvalitet. Et sykdomsspesifikt verktøy for pasientrapportert 

livskvalitet, Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life Questionnaire (UFS-QoL), viste at kvinner 

med milde symptomer på myomer i USA hadde en helserelatert livskvalitet på samme nivå som 

kvinner uten myomer (0,83-0,86) (4), mens kvinner med moderate eller alvorlige symptomer på 

myomer hadde henholdsvis en skår på 0,63 og 0,38 (4). En nyere studie fra Canada benyttet 

EQ-5D-5L for å fastsette livskvalitet hos kvinner med myomer, og fant en nyttevekt på 0,55 for 

kvinner med alvorlige symptomer i form av kraftige blødninger og en signifikant bedring i nyttevekt 

på 0,18 ved oppnådd blødningskontroll (1).  

Myomer er den vanligste form for svulster i de kvinnelige kjønnsorganer før menopausen. Opptil 

70 % av hvite og 80 % av svarte kvinner i fertil alder har rapportert å ha myomer, men bare 

ca. 15-30 % opplever symptomer (5, 6). Det er et stort sprik i forekomst som rapporteres i ulike 

studier avhengig av hvilke kvinner som studeres og hvilken diagnostisk metode som brukes (7). Det 

er estimert at myomer er klinisk påvisbart hos 25 % av alle kvinner i fertil alder og at 25 % av disse 

har symptomer som er behandlingskrevende (8). Gedeon Richter har innhentet tall fra 

Helsedirektoratet som viser at 5 802 kvinner mellom 18 og 55 år ble diagnostisert med myomer i 
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Norge i 2020. Omtrent halvparten av disse forventes å være aktuelle for behandling med 

relugoliks/østradiol/noretisteron. 

 Alvorlighetsgrad og prognosetap  
 
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til 

nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere 

ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (lovdata). 

Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å beregne alvorlighetsgraden for pasienter med 

myomer. Nærmere omtale finnes i Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger.  

Beregning av alvorlighetsgrad ut fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 1,7 

QALYs. 

 Behandling av myomer med moderate til alvorlige symptomer  

1.4.1 Behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron  
• Indikasjon 

Behandling av moderate til alvorlige symptomer på myomer hos kvinner i fertil alder 

• Virkningsmekanisme 
Relugoliks er en GnRH-reseptorantagonist (andregenerasjons GnRH antagonist)   
som binder seg til og hemmer GnRH-reseptorer i fremre del av hypofysen. Dette gir en 
doseavhengig reduksjon i sirkulerende luteiniserende hormon (LH), folikkelstimulerende   
hormon (FSH) og østradiol. Østradiol er tilsatt i kombinasjonen for å forhindre symptomer på 
hypoøstrogen tilstand, mens noretisteron   
reduserer den østrogeninduserte risikoen for endometriehyperplasi 

• Dosering 
Relugoliks 40 mg/østradiol 1 mg/noretisteron 0,5 mg én gang daglig uten avbrudd 

• Bivirkninger 
De hyppigste bivirkningene i de kliniske studiene var hetetokter (8,3 %) og blødning fra  
livmoren (4,7 %). Andre bivirkninger som er rapportert som vanlige er irritabilitet, dyspepsi,  
alopesi, cyster i brystene og redusert libido. 
 
For utfyllende informasjon om relugoliks/østradiol/noretisteron vises det til preparatomtalen 
til Ryeqo (9).  

 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Det eksisterer ikke nasjonale faglige retningslinjer for behandling av myomer i regi av 

Helsedirektoratet. Norsk gynekologisk forening har utarbeidet en veileder i gynekologi (oppdatert 

mars 2021) (5), som omfatter myoma uteri (muskelknuter i livmor). En oversikt over anbefalingene er 

vist i Figur 1. Behandlingsmål er symptomreduksjon. For pasienter med milde symptomer og kraftige 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_15


21/16810 19.04.2022  Side 15/55 

 

blødninger kan det være tilstrekkelig å behandle med traneksamsyre (Cyklokapron), som vil redusere 

blødningene. Ved sterke menstruasjonssmerter kan ikke-steroide antiinflamatoriske legemidler 

(NSAIDs) lette blodstrøm og smerter. Et annet alternativ er hormonspiral eller prevensjonspiller. 

GnRH-antagonister reduserer østrogenmengden i kroppen og kan dermed trolig redusere størrelsen 

på livmorknutene. Ved reduksjon av østrogen i kroppen kan det oppstå bivirkninger som hetetokter 

og redusert beinmasse (osteoporose). I veilederen heter det at bruk av GnRH-antagonister ikke 

anbefales selv om disse er vist å gi smertelindring og god blødningskontroll på grunn av mangelfull 

dokumentasjon. Dette støttes av europeiske retningslinjer (10) og en nyere litteraturgjennomgang 

(11). Andre medikamentelle alternativer er androgene steroider, antiprogesteron, 

aromatasehemmere, selektive østrogen reseptor modulatorer (SERM), selektive progesteron 

reseptor modulatorer (SPRM) og kabergolin. Ingen av disse er anbefalt brukt i veilederen grunnet 

dårlig dokumentasjon (5). Ulipristal (Esmya) er en selektiv progesteronreseptor modulator (SPRM), 

som interagerer med progesteronreseptorer i myomer og reduserer størrelsen på myomene, trolig 

via induksjon av apoptose (12). Ulipristal er indisert til intermitterende behandling av moderate til 

alvorlige symptomer på uterusmyomer hos voksne kvinner som ikke har nådd menopausen, og der 

embolisering av uterusmyomer og/eller kirurgiske behandlingsalternativer ikke er egnet eller ikke har 

fungert (13). Ulipristal er effektiv til å redusere menstruasjonsblødninger og til å redusere volumet av 

myomene, men bruken er begrenset på grunn av fare for alvorlige leverbivirkninger. Ulipristal er 

innvilget forhåndsgodkjent refusjon for godkjent indikasjon (14).  

Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig symptomkontroll med medikamenter, anbefales kirurgi. Det 

finnes flere operasjonsalternativer. Veilederen anbefaler kirurgi med minimal invasiv metode. Ved 

myomektomi fjernes livmorknutene, men man beholder livmoren slik at pasienten fortsatt kan få 

barn. Ikke alle med myomer er egnet for denne typen kirurgi. Det avgjørende er antall myomer hos 

pasienten, hvor myomene sitter og hvor store de er. Ved myomektomi kan livmorknutene komme 

tilbake. Hos én av fire har de vokst tilbake etter tre år (7). Et annet kirurgisk alternativ er å kutte 

blodtilførselen til livmorknutene slik at de krymper, såkalt embolisering. Dersom livmorknutene skal 

fjernes for godt, vil hysterektomi være den beste løsningen (15). Hysterektomi er god behandling ved 

myomer uten fremtidig fertilitetsønske. Denne kan utføres vaginalt, per laparoskopi eller laparotomi.  

Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med opplyser at de fleste kvinner som oppsøker 

lege på grunn av myomer opplever store blødninger som hovedproblemet. Klinikerne opplyste videre 

at ved kraftige menstruasjonsblødninger er traneksamsyre tabletter ofte førstevalg uansett årsak, 

men at traneksamsyre har relativt begrenset effekt. Innsetting av hormonspiral er den mest brukte 

behandlingen i Norge når diagnosen myom er stilt eller mistenkt, men denne behandlingen er ikke 

godkjent for behandling av myomer. Alternativt benyttes andre hormonelle antikonsepsjonsmidler 

som p-piller og p-sprøyte. Ifølge klinikere opplever pasienter med myomer oftere enn andre 

pasienter med blødningsplager at hormonspiral ikke har ønsket effekt på blødningene, samt 

hyppigere utstøtning. Noen pasienter med moderat til alvorlige symptomer på myomer vil følgelig 

ikke ha tilstrekkelig effekt av tilgjengelig medikamentell behandling.  
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Forkortelser: TCRM = transcervikal myomreseksjon, TRCE= transcervikal endometriereseksjon, HiFU= High Intensity Focused 

Ultrasound (destruksjon av myom med ultralyd). (*) usikkerhet omkring fertilitet 

Figur 1 Norsk gynekologisk forenings behandlingsanbefalinger ved behandlingskrevende myom (5) 

Kirurgi tilbys kvinner med moderate og alvorlige symptomer på myomer når kvinnene selv ønsker 

det. Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med opplyser at ca. 40 % av de 4 000 

hysterektomier som utføres årlig i Norge er på indikasjon myom og at ca. 70 % av disse utføres med 

minimal invasiv metode, kikkhullskirurgi (laparoskopisk). 

1.4.3 Komparator 
Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for denne 

metodevurderingen er beste tilgjengelige støttebehandling etterfulgt av kirurgisk fjerning av myomer 

eller av livmor, for myomer med moderat til alvorlige symptomer. 

1.4.4 Behandling med støttebehandling og kirurgi 
• Indikasjon 

Muskelknuter i livmor 
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• Virkningsmekanisme 
Støttebehandling før kirurgi består i medikamentell behandling for å redusere store 
blødninger og smerter, primært med NSAIDS og jerntilskudd. 
Kirurgisk behandling omfatter kirurgisk fjerning av myomene (myomektomi) eller av livmor 
(hysterektomi). Hysterektomi kan utføres ved laparoskopi, laparotomi eller transvaginalt. 

• Dosering 

NSAIDs doseres ulikt avhengig av virkestoff. Ibuprofen ved indikasjon dysmenoré eller 

menoragi doseres med 400 - 800 mg initialt, deretter 400 mg hver 6.-8. time etter behov. 

• Bivirkninger 

Vanlige bivirkninger på NSAIDs (> 1/100) er abdominalt ubehag, halsbrann, kvalme, 

forstoppelse, forlenget blødningstid, redusert trombocyttaggregasjon, perifert ødem, 

sprekker i huden, kløe.  

 
For utfyllende informasjon om ibuprofen henvises det til preparatomtalen til Ibux (16).  
 
Hysterektomi er assosiert med risiko for både korttids- og langtidskomplikasjoner. 
Korttidskomplikasjoner omfatter infeksjoner, venetromboser, blødninger, kvalme forårsaket av 
anestesi og perforering av nærliggende organ. Langtidskomplikasjoner kan være urininkontinens 
forårsaket av skade på nerver i området, tidlig menopause, prolaps av tarm eller blære, depresjon 
eller nedstemthet som følge av følelsen av å miste sin femininitet (17, 18). 
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
Gedeon Richter har gjennomført systematiske litteratursøk i relevante databaser. Søkestrategi, 

søkeresultat og seleksjon av studier er tilfredsstillende dokumentert.  

Den innsendte dokumentasjonen består av to pivotale fase III studier, LIBERTY 1 og 2, en 

langtidsstudie LIBERTY 3, som var en forlengelse av LIBERTY 1 og 2, samt en LIBERTY-

seponeringsstudie som inkluderte pasienter som hadde fullført LIBERTY 3 og hadde respondert på 

behandlingen. Disse fire studiene utgjorde dokumentasjonsgrunnlaget for markedsføringstillatelsen 

(9). LIBERTY 1 og 2 er publisert (19), mens resultater fra LIBERTY 3 og LIBERTY seponeringsstudie er 

presentert i det innsendte dokumentasjonsgrunnlaget til denne metodevurderingen. 

 Oversikt over relevante, innsendte studier 
Følgende studier ble identifisert, og er relevante for metodevurderingen: 

LIBERTY 1 og LIBERTY 2 er randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte studier med en 

behandlingsperiode på 24 uker. LIBERTY 3 var en ublindet, enarmet, langtidsstudie der pasienter som 

hadde fullført LIBERTY 1 eller 2 ble behandlet i ytterligere 28 uker. Pasienter som var behandlet i 52 

uker (LIBERTY 1/2 og 3) og som oppnådde et gjennomsnittlig menstruasjonsblodvolum (MBL) under 

80 mL og minst 50 % reduksjon fra baseline i MBL i løpet av de siste 35 dagene av behandlingen, ble 

tilbudt å inkluderes i LIBERTY seponeringsstudien. Denne studien var en randomisert, dobbeltblindet, 

placebokontrollert studie som varte i 52 uker. Sammenhengen mellom studiene er vist i Figur 2. 

 
Figur 2 LIBERTY klinisk studieprogram. R angir tidspunkt for randomisering. 

 
LIBERTY 1 og 2 hadde to aktive behandlingsarmer i tillegg til placeboarmen. I den ene fikk pasientene 
relugoliks/østradiol/noretisteron (Ryeqo®) én gang daglig i hele studieperioden på 24 uker, mens i 
den andre armen fikk pasientene relugoliks 40 mg én gang daglig i 12 uker etterfulgt av 
relugoliks/østradiol/noretisteron (Ryeqo®) én gang daglig i 12 uker. Resultatene fra den sistnevnte 
behandlingsarmen er ikke relevant for denne metodevurderingen, og vil ikke bli omtalt videre.



 

   
 

Tabell 3: Oversikt over relevante, innsendte studier 

Studie 

(akronym, id 

nr.) 

Populasjon Intervensjon Sammenlikning/ 

kontrollarmen 

Primære utfallsmål Sekundære utfallsmål Bivirkninger 

LIBERTY 1 (L1) 

(19) 

NCT03049735 

MVT-601-3001 

Pre-menopausale kvinner 

(18 – 50 år) med kraftig 

menstruasjonsblødning 

assosiert med uterine 

fibroider (MBL ≥ 80 mL per 

syklus i to sykluser eller 

≥ 160 mL i en syklus) 

N = 388 

(Arm 1 + placebo: N = 255) 

1. Relugoliks 40 mg, 
østradiol 1 mg, noretisteron 
0,5 mg én gang daglig i 24 

uker eller 
 
2. Relugoliks 40 mg + 

placebo én gang daglig i 

12 uker etterfulgt av 

relugoliks/østradiol/ 

noretisteron én gang daglig i 

12 uker 

Placebo én 

gang daglig i 

24 uker 

Andel pasienter med 

MBL < 80 mL og  

≥ 50 % reduksjon fra 

baseline MBL volum 

over de siste 35 

dager, definert som 

respondere 

 

1. Amenoré siste 35 dager 

2. Endring fra baseline i MBL  

3. UFS-QoL BPD skala (Q1, 

Q2, Q5). 

4. Økning i Hb  

5. Smerte 

6. Fibroid volum 

7. Uterus volum 

Hetetokter 

Hodepine 

Hypertensjon 

Leddsmerter 

Hoste 

Øvre luftveisinfeksjon 

Anemi 

Fatigue 

LIBERTY 2 (L2) 

(19) 

NCT03103087 

MVT-601-3002 

Som for LIBERTY 1 N = 382 

(Arm 1 + placebo: N = 254) 

Som for  

LIBERTY 1  

Som for  

LIBERTY 1 

Som for  

LIBERTY 1 

 

Som for  

LIBERTY 1 

Som for  

LIBERTY 1 

LIBERTY 3 

NCT03412890 

MVT-601-3003 

Pasienter som har fullført 

LIBERTY 1 eller LIBERTY 2 

alle behandlingsarmer 

N = 477 

Relugoliks 40 mg, østradiol 

1 mg, noretisteron 0,5 mg 

én gang daglig i 28 uker 

Ingen Andel respondere 

ved uke 28 (uke 52 i 

forhold til 

hovedstudien) 

1. Endring i MBL fra baseline 

i hovedstudien 

2. UFS-QoL, mm. 

 

LIBERTY 

seponering 

NCT03751124 

MVT-601-035 

Pasienter som har fullført 

LIBERTY 3 og er definert 

som responder  

N = 229 

Relugoliks 40 mg østradiol 

1 mg, noretisteron 0,5 mg 

én gang daglig i 52 uker 

Placebo Andel pasienter som 

opprettholder MBL 

< 80 mL ved uke 24 

(uke 76 i forhold til 

hovedstudien) 

1. Andel pasienter som 

opprettholder MBL  

< 80 mL ved uke 52 (uke 104 

i forhold til hovedstudien) 

2. UFS-QoL, mm. 

 

Forkortelser: MBL= Menstrual Blood Loss, UFS-QoL BPD = Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life – Bleeding and Discomfort Scale, Hb = hemoglobin, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03049735
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03103087
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03412890
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03751124
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Studiedesign 
LIBERTY 1 og 2 bestod av en screeningperiode på opptil 13 uker, en randomisert behandlingsperiode 
på 24 uker og en oppfølgingsperiode på omkring 30 dager. Studiedesign er vist i Figur 3. Den 
planlagte studiepopulasjonen var omkring 390 premenopausale kvinner mellom 18 og 50 år med 
kraftige menstruasjonsblødninger assosiert med uterusmyomer. Inklusjonskriteriet var ≥ 80 mL 
menstruasjonsblod per syklus i to sykluser eller ≥ 160 mL menstruasjonsblod i en syklus, målt med 
alkalisk hematin, i screeningperioden. Myomer ble bekreftet med transvaginal ultralyd, der minst et 
myom med lengste diameter ≥ 2 cm eller multiple myomer med et totalvolum ≥ 130 cm3 var 
bekreftet av en uavhengig kliniker. 
 
For å vurdere den potensielle betydningen av demografiske parametere, ble det utført en analyse av 
det primære endepunktet for subgrupper basert på geografisk region, MBL ved baseline, alder, 
etnisitet, myomvolum ved baseline, uterusvolum, BMI, smerteskår ved baseline og tidligere 
gjennomgått graviditet. Det ble ikke funnet noen klinisk relevant effekt av noen av de undersøkte 
demografiske variabler på behandlingseffekten av relugoliks/østradiol/noretisteron på 
menstruasjonsblødning eller reduksjon i myomassosiert smerte (19).  
 
Kvinnene som oppfylte kriteriene for deltagelse, ble etter screeningperioden randomisert 1:1:1 til å 
få blindet behandling én gang daglig med: 

1. Relugoliks 40 mg administrert sammen med østradiol (E2) 1 mg og noretisteron (NETA) 0,5 
mg i 24 uker 

2. Relugoliks 40 mg monoterapi i 12 uker etterfulgt av relugoliks 40 mg administrert sammen 
med E2 1 mg og NETA 0,5 mg i 12 uker 

3. Placebo i 24 uker 
 
Det primære effektendepunktet var andel pasienter med MBL på mindre enn 80 mL og mer eller lik 
50 % reduksjon fra baseline MBL volum i løpet av de siste 35 dager med behandling med 
relugoliks/østradiol/noretisteron vs. placebo. Det primære endepunktet ble analysert ved 
sammenligning av gruppe 1 og gruppe 3. I denne metodevurderingen vurderes kun resultater for 
gruppe 1 og gruppe 3 (se kap. 3.4), og det er også disse resultatene som er benyttet i den 
helseøkonomiske modellen. Sekundært endepunkt inkludert i den helseøkonomiske modellen er 
endring fra baseline til uke 24 i UFS-QoL BPD (Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life, Bleeding 
and Pelvic Discomfort scale score).  Pasienter ble stratifisert basert på geografisk region (Nord-
Amerika vs. resten av verden) og på MBL volum i gjennomsnitt i screeningperioden (< 225 mL vs. 
≥ 225 mL). 
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Forkortelser: E2=østradiol; NETA=noretisteron acetat; PBO=placebo; QD=once a day, Wks=weeks 

Figur 3 Studiedesign for LIBERTY 1 og LIBERTY 2 

 
LIBERTY 3 var en forlengelse av LIBERTY 1 og 2, der alle som hadde fullført en av de to studiene 
kunne delta. Omkring 80 % av de inkluderte pasientene i LIBERTY 1 og LIBERTY 2 fullførte studien på 
24 uker, og omkring 80 % av de som fullførte, ble inkludert i LIBERTY 3. Alle inkluderte pasienter ble 
behandlet med relugoliks/østradiol/noretisteron i et ublindet studiedesign i opptil 28 uker. Da 
studien var en direkte forlengelse av de to første studiene, uten opphold, benevnes første uke i 
studien som uke 25, og siste uke som uke 52. Primært endepunkt i studien var andel respondere 
etter 52 uker. Resultatene er ikke publisert, men foreligger i den innsendte dokumentasjonen fra 
Gedeon Richter, og presenteres i kap. 3.4. 
 
LIBERTY seponeringsstudien var en dobbeltblindet oppfølgingsstudie som inkluderte pasienter som 
responderte på behandlingen og som hadde fullført LIBERTY 3-studien. Uke 52 i LIBERTY 3-studien 
utgjorde baseline i seponeringsstudien. Ved baseline ble pasientene randomisert 1:1 til å motta 
relugoliks/østradiol/noretisteron én gang daglig eller placebo én gang daglig i opptil 52 uker (totalt 
104 uker inkludert LIBERTY 1/2 og 3). Primært endepunkt i studien var opprettholdt MBL-respons 
(< 80 mL) ved uke 24 (uke 76 i forhold til den pivotale studien). Studien er ikke rapportert avsluttet, 
men resultater fra det primære endepunktet foreligger i den innsendte dokumentasjonen fra 
Gedeon Richter, og presenteres i kap. 3.4. 

Pågående studier 

Det er ikke påvist relevante pågående studier. 
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Litteratursøk for å vise tilgjengelig dokumentasjon på effekt og sikkerhet  
Gedeon Richter har gjennomført et litteratursøk for å dokumentere effekt og sikkerhet av tilgjengelig 
farmakologisk behandling for myomer. Det opprinnelig søket var utført i 2017 (11), og senere 
oppdatert i 2019 og sist i november 2020. Det er ikke funnet andre studier som omhandler 
relugoliks/østradiol/noretisteron enn de innsendte studiene. Litteratursøket identifiserte studier som 
omhandlet livskvalitet for pasienter med myomer, og som kan bekrefte baseline livskvalitet som er 
rapportert i LIBERTY-studiene (1, 2). 

Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon  

LIBERTY-studiene var randomiserte og dobbeltblindede med to placebokontrollerte perioder, 24 uker 
i den pivotale studien og 52 uker i den siste oppfølgingsstudien. Utvelgelsen av pasienter til LIBERTY 
studieprogrammet var adekvat for å reflektere populasjonen av kvinner med myomer i Norge. 
Studiene fokuserte på reduksjon i volum av menstruasjonsblødning, som er et objektivt mål, der 
totalt blodtap samles opp, leveres til et laboratorie og måles. Stort menstruasjonsblodtap er det 
vanligste symptomet på myom. Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med støtter at 
dette er relevant utfallsmål. Legemiddelverket vurderer at de innsendte studier gir et tilstrekkelig 
grunnlag for denne metodevurderingen.  
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3 PICO1  

 Pasientpopulasjonen 

Norsk klinisk praksis 

Relugoliks/østradiol/noretisteron er indisert til behandling av moderate til alvorlige symptomer på 
myomer hos voksne kvinner i fertil alder. Pasientgruppen omfatter kvinner i fertil alder som har fått 
påvist myom. Ved mistanke om myom utføres en manuell undersøkelse ved palpasjon. Gynekologisk 
ultralyd vaginalt har høy sensitivitet for muskelknuter og vil gi en sikker diagnose. For ytterligere 
kartlegging av myom og eventuelle forandringer benyttes væskesonografi og/eller 3D 
ultralyddiagnostikk (5).  Gedeon Richter har innhentet data fra Helsedirektoratet som viser at 
gjennomsnittsalder ved diagnose var 44,7 år i 2020. Gjennomsnittsalder for menopause er 52,7 år i 
Norge (20). Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med opplyser at typiske pasienter 
som ønsker denne type medikamentell behandling er kvinner i 40-årene og en mindre gruppe unge 
kvinner som har fått myomer tidlig og som vil utsette kirurgi. De opplyser også at de fleste kvinner 
som henvises til spesialist for utredning for myom, har prøvd cyklokapron for å redusere store 
blødninger. Dersom kvinnen ikke har motforestillinger mot p-piller eller intrauterint 
gestagenimplantat (hormonspiral), forsøkes dette før andre alternativer vurderes. En stor andel av 
kvinnene oppnår tilfredsstillende symptomreduksjon med et av disse alternativene. Problemet med 
utstøting av hormonspiral er noe større for kvinner med myom enn for andre kvinner med 
blødningsforstyrrelser, og noen kvinner ønsker av ulike årsaker ikke å benytte disse 
prevensjonsmetodene. For disse kvinnene finnes det i dag ikke et tilstrekkelig medikamentelt 
behandlingstilbud. De som har milde symptomer, foretrekker vanligvis ingen behandling støttet av 
NSAIDs og jerntilskudd ved behov. Det finnes ikke en medisinsk definisjon som skiller på milde, 
moderate og alvorlige symptomer på myomer. I kliniske studier har det vært vanlig å definere 
alvorligheten ut fra volum av menstruasjonsblodtap, og et blodtap på over 80 mL per syklus har vært 
den grensen som har vært satt på moderat til alvorlig symptomgivende myom. Blodtap måles 
normalt ikke i klinisk praksis. Kvinnens subjektive opplevelse av alvorlighet og erfaring av manglende 
effekt av tilgjengelig medikamentell behandling, legges til grunn for å karakterisere symptomene som 
moderate eller alvorlige. 

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 

Pasientkarakteristika ved baseline for pasientpopulasjonen i LIBERTY-studiene er vist i Tabell 4. 
Gjennomsnittsalder ved inklusjon var 42,5 år og lik i alle grupper. Omkring 16 % av pasientene var 
europeiske (9). For å undersøke den mulige betydningen av demografiske parametere, ble det utført 
subgruppeanalyser og en populasjonsbasert farmakokinetikk-analyse (POP-PK analyser). Etnisitet ble 
ikke funnet å påvirke effekten av relugoliks/østradiol/noretisteron på kraftig menstruasjonsblødning 
eller på reduksjon i smerter forbundet med uterusmyomer (19). 
 

 
1 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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Tabell 4 Demografiske og kliniske karakteristika ved baseline for pasientene i LIBERTY 1 (L1) og LIBERTY 2 (L2) 

 
*Pluss-minus verdier er gjennomsnitt ± standard avvik (SD). 
†Rase og etnisk gruppe var rapportert av deltakerne. Andre inkluderte asiatisk, amerikansk indianer, urbefolkning fra Alaska 
 ‡Kroppsmasseindeks er vekt i kilo delt på kvadratet av høyde i meter 
ᶴ Bentetthet i lumbar ryggsøyle er målt i området fra L1 til L4 
¶»Bleeding and pelvic discomfort scale” er beregnet som summen av score fra tre symptomer: kraftig 
menstruasjonsblødning, blodkoageler i løpet av menstruasjonsperioden og følelse av trykk og press i underlivet. 
|Numerisk rating scale for smerte relatert til uterus myomer gikk fra 0 (ingen smerte) til 10 (verst tenkelige smerte). 
Baseline score er høyeste score registrert i løpet av 35 dager screening periode. 

Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 

I den innsendte modellen inngår effektdata fra behandlingsarm 1 og placeboarmen i LIBERTY-
studiene. Startalder for modellen er imidlertid satt til 44,7 år, som er gjennomsnittsalder ved 
diagnosetidspunkt i den norske befolkningen, ifølge helsedata som Gedeon Richter har innhentet. 
Gjennomsnittsalder ved baseline i LIBERTY-studiene var 42 år. Den helseøkonomiske modellen har en 
varighet til 52,7 år, som er gjennomsnittsalder ved menopause i Norge, basert på helsedata som 
Gedeon Richter har innhentet.  

Legemiddelverkets vurdering 

De kliniske studiene har en stor overvekt av deltakere fra Amerika og Afrika og følgelig en overvekt 
av etnisk farget populasjon. Selv om vi ikke kan utelukke at forskjellen i studiepopulasjon 
sammenlignet med pasienter i norsk klinisk praksis kan påvirke effektdata, er det vanskelig å tallfeste 
en slik usikkerhet. Klinikerne som Legemiddelverket har vært i kontakt med bekrefter at de mener at 
studiene er relevante for norske pasienter, som er etnisk heterogene. Basert på subgruppeanalyser 
og populasjonsfarmakokinetiske analyser (POP PK-analyser) utført av Gedeon Richter (19), samt 
klinikerinnspill aksepterer Legemiddelverket populasjonen i den innsendte modellen som tilstrekkelig 
relevant for pasienter i norsk klinisk praksis. LIBERTY-studiene viste også at alder ikke hadde 
betydning for klinisk effekt. Legemiddelverket mener at studien er relevant selv om 
gjennomsnittsalder er to år lavere i studien enn gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt hos den 
norske pasientpopulasjonen. Inklusjonskriteriet i studien, med krav om over 80 mL 
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menstruasjonsblodtap per syklus, er ifølge klinikerne Legemiddelverket har vært i kontakt med, et 
relativt stort volum, og bekrefter at blodtap av denne størrelsesordenen anses som moderat til 
alvorlig. Volum av blodtap registreres imidlertid ikke i klinisk praksis, men klinikerne bekrefter at 
inklusjonskriteriene relatert til alvorlighet i studien gjenspeiler den pasientgruppen som vil være 
aktuell for behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron i norsk klinisk praksis. 
 
Legemiddelverket godtar populasjonen i de kliniske studiene og i modellen som relevante for 

metodevurderingen. 

 Intervensjon 

Norsk klinisk praksis 

Ifølge klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med, er hormonspiral førstevalg i Norge ved 
myomer med store blødninger. Relugoliks/østradiol/noretisteron forventes å bli brukt ved moderate 
og alvorlige symptomer på myom, når hormonspiral ikke kan brukes eller støtes ut, til kvinner i 40-
årene fram til menopause og til en mindre gruppe yngre kvinner, som får diagnosen myom tidlig, og 
som ønsker å utsette eller unngå kirurgi. 

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 

I LIBERTY 1 og 2, som er grunnlaget for innsendt effektdokumentasjon, gis relugoliks 40 mg i 
kombinasjon med østradiol 1 mg og noretisteron 0,5 mg én gang daglig i 24 uker. Dette er i tråd med 
anbefalt dosering i preparatomtalen for Ryeqo (9). Andelen kvinner som avsluttet behandlingen på 
grunn av bivirkninger var 3,9 % i Ryeqo-armen og 4,2 % i placeboarmen. Andelen som avsluttet 
behandlingen på grunn av manglende effekt var 2,4 % i Ryeqo-armen og 1,6 % i placeboarmen. Det 
er ikke kjent hvor mange som ikke tok medisinen som forskrevet (compliance). 

Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 

Modellen er basert på dosering med relugoliks/østradiol/noretisteron én gang daglig som 
kontinuerlig behandling til menopause. Dette er den samme doseringen som er benyttet i de kliniske 
studiene og er i henhold til godkjent preparatomtale. Behandlingsavbrudd er modellert som 
overgang til støttebehandling og kirurgi. Frekvensen på denne overgangen er basert på data fra 
LIBERTY-studiene. I komparatorarmen er overgang til kirurgi basert på pasientregistre ved at alle 
pasienter overføres til kirurgi ved gjennomsnittsalder for hysterektomi på indikasjon myom i Norge. 
Fra gjennomsnittsalder for diagnosetidspunkt til gjennomsnittsalder for hysterektomi er overgang fra 
støttebehandling til kirurgi basert på en stor observasjonsstudie på kvinner med myomer (21). 
Bivirkninger er modellert i henhold til forekomst i studiene. 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket antar at relugoliks/østradiol/noretisteron vil bli brukt tilsvarende de kliniske 
studiene og i tråd med preparatomtalen. Legemiddelverket legger til grunn en dosering på én tablett 
daglig som kontinuerlig behandling. Frekvensen på overgang til kirurgi fra intervensjonsarmen er lav 
som følge av begrenset oppfølgingstid, og tallet er derfor usikkert. Legemiddelverket mener 
imidlertid at på grunn av den lave overgangsfrekvensen, så har den ikke vesentlig betydning for 
utfallet av den helseøkonomiske analysen. Legemiddelverket mener at det er lite sannsynlig at alle 
pasienter som ikke får relugoliks/østradiol/noretisteron gjennomgår kirurgi, og anser dette som en 
ekstremverdi i den helseøkonomiske analysen. Legemiddelverket har i en scenarioanalyse 
sammenlignet relugoliks/østradiol/noretisteron med støttebehandling alene (dvs. uten å inkludere 
kirurgi i komparatorarmen) (se kap. 4.2.3). Legemiddelverket godtar intervensjon og dosering av 
denne i innsendt dokumentasjon, og innsendt helseøkonomisk modell. 
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 Komparator  

Norsk klinisk praksis 

Når dagens alternativer for medikamentell behandling (traneksamsyre, p-piller, hormonspiral, 
NSAIDs, jern) ikke gir tilstrekkelig symptomkontroll, tilbys kirurgi, som myomektomi til yngre kvinner 
som ønsker å bevare fertilitet, og hysterektomi til kvinner som ikke ønsker å bevare fertilitet. I 
påvente av kirurgi benyttes NSAIDs og jerntilskudd for å behandle smerter og ubehag og forebygge 
jernmangel som følge av stort blodtap.  

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 

I de innsendte studiene gis placebo som komparator. I tillegg var det gitt en veiledning for 
støttebehandling, for i størst mulig grad standardisere behandlingen. Denne veiledningen var som 
følger: 
Smertebehandling 

Førstevalg: ibuprofen 
Andrevalg: andre NSAIDs enn ibuprofen eller paracetamol 
Tredjevalg: opioid eller kombinasjon av opioid og paracetamol 
Fjerdevalg: behandlende leges valg 

Jerntilskudd 
Kvinner med hemoglobin lavere enn 8,0 g/dL var ekskludert fra studien. 
Kvinner som i løpet av studien ble identifisert til å ha jernmangelanemi, definert som hemoglobin 
over 8 g/dL og under 10 g/dL, fikk jerntilskudd. Kvinner som benyttet jerntilskudd ved screening fikk 
fortsette med behandling. 
 
Pasienter i begge behandlingsarmer, som ikke oppnådde tilstrekkelig symptomkontroll med 
medikamentell behandling, fikk tilbud om kirurgi. 

Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 

I den innsendte helseøkonomiske modellen er komparator i hovedanalysen støttebehandling (BSC) 
(NSAIDs og eventuelt jerntilskudd) etterfulgt av hysterektomi. I modellen er det benyttet en blanding 
av vaginal, abdominal og laparoskopisk hysterektomi. I modellen gis BSC fra modellens startalder 
44,7 år, og til alder 46,7, som er gjennomsnittsalder for hysterektomi i Norge. Ved 46,7 år gis 
hysterektomi, som et vektet gjennomsnitt av de tre alternative prosedyrene (helsedata innhentet av 
Gedeon Richter).  

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket forventer at relugoliks/østradiol/noretisteron vil bli brukt i henhold til godkjent 
indikasjon for moderate til alvorlige symptomer på myomer, der tidligere behandlingsalternativer 
ikke har gitt tilstrekkelig symptomkontroll. Dette bekreftes av klinikere som Legemiddelverket har 
vært i kontakt med. Når hormonspiral eller andre hormonelle alternativer ikke kan benyttes eller ikke 
har ført fram, er støttebehandling og kirurgi det eneste alternativet i dag. Legemiddelverket vurderer 
at relugoliks/østradiol/noretisteron kan dekke et behov der det ikke finnes god alternativ behandling. 
På bakgrunn av dette vurderer Legemiddelverket støttebehandling etterfulgt av kirurgi 
(hysterektomi) som relevant komparator. Legemiddelverket vurderer at å overføre alle pasienter i 
komparatorgruppen til kirurgi ved gjennomsnittsalder for hysterektomi representerer en 
ekstremsituasjon, men aksepterer modelleringen i mangel på tilgjengelige data. Legemiddelverket 
viser i en scenarioanalyse betydningen av å ikke inkludere kirurgi i komparatorarmen (se kap. 4.2.3).  
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 Utfallsmål 

3.4.1 Effekt 

Innsendt klinisk dokumentasjon 

Resultater fra det primære endepunktet i LIBERTY 1- og 2-studiene var andel pasienter som hadde et 
menstruasjonsblodvolum (MBL) på under 80 mL og minst 50 % reduksjon fra baseline MBL volum de 
siste 35 behandlingsdagene. Resultatene er vist i Figur 4. I LIBERTY 1 hadde 73,4 % av kvinnene i 
relugoliks/østradiol/noretisteron-armen respons, mens 18,9 % av kvinnene i placeboarmen hadde 
respons. I LIBERTY 2 var tilsvarende resultat 71,2 % i relugoliks/østradiol/noretisteron-armen og 
14,7 % i placeboarmen. 
 

 
Figur 4 Andel pasienter med respons på behandling (19). Prosentandel kvinner med respons, definert som blodtap i en 
menstruasjonssyklus (MBL) lavere enn 80 mL og en reduksjon på minst 50 % fra baseline volum av menstruasjonsblodtap. 
MBL målt med alkalin hematin metoden over de siste 35 dager av behandlingsperioden. Analysen av det primære 
endepunktet i hver studie var en sammenligning av relugoliks/østradiol/noretisteron med placebo. CI angir 
konfidensintervall, L1 = LIBERTY 1 og L2 = LIBERTY 2. 
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Tabell 5 Sammenstilling av studieresultater for primærendepunktet i LIBERTY 1, 2 og 3, samt LIBERTY seponeringsstudie.  

Studie: måletidspunkt Andel responderende pasienter 
som fikk 
relugoliks/østradiol/noretisteron 

Andel responderende 
pasienter som fikk placebo 

LIBERTY 1:  24 uker 73,4 % 18,9 % 

LIBERTY 2:  24 uker 71,2 % 17,7 % 

LIBERTY 3 : 52 uker 81,0 %* Ingen placebogruppe 

LIBERTY seponeringsstudie:  
76 uker 

78,4 % 15,1 % ** 

*Samlet uansett behandlingsgruppe i LIBERTY 1 og 2 
**Pasienter som hadde fått relugoliks/østradiol/noretisteron i LIBERTY 1, 2 og 3, og deretter placebo i 24 uker  

 
Gjennomsnittlig menstruasjonsblodtap (MBL) ble målt for hver måned i LIBERTY 1, 2 og 3. MBL ble 
redusert med i gjennomsnitt 50 % fra baseline i den første måneden, i den andre måneden var 
reduksjonen 77 % og i den tredje måneden 83 %. MBL viste en stabil reduksjon på mellom 80 og 90 % 
sammenlignet med baseline i resten av studieperioden, totalt 1 ½ år. 
 

Pasientrapporterte symptomer og livskvalitet var et sekundært utfallsmål som ble målt med det 
sykdomsspesifikke spørreskjemaet UFS-Qol (Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life 
Questionnaire). UFS-QoL består av 8 symptomrelaterte spørsmål og 29 spørsmål knyttet til 
livskvalitet (4). For hvert domene beregnes en skår mellom 0 og 100, og for livskvalitetsdomenet 
angir høyere skår bedre livskvalitet. Endring i livskvalitet fra baseline vist som LS Mean (beregnet 
gjennomsnitt) er vist i Figur 5.  
 
 
 

 
Figur 5 Endring i livskvalitet basert på UFS-QoL HRQoL Score fra baseline til uke 12 og uke 24 i LIBERTY 1 og 2.  

LS Mean (least square mean) og p-verdi for test av forskjell mellom relugoliks/østradiol/noretisteron og placebo basert på 
en mixed effekt modell. Avvikslinjer angir 95 % konfidensintervall. HRQoL = helserelatert livskvalitet, LS = least square, 
Relugolix CT= Relugoliks/østradiol/noretisteron, UFS-QoL = Uterine Fibroid Symptom and Health Related Quality of Life.  



21/16810  19.09.05.2022  Side 29/55 

 

 

Av andre sekundære endepunkter kan det nevnes at antall pasienter med anemi ble redusert (40 % 
vs. 17 %), gjennomsnittlig størrelse på myomene ble noe redusert (12,4 % vs. 0,3 %) og endring i skår 
på blødnings- og underlivsubehag skalaen var -45 % vs. -16 %. 
 
Innsendt modell.  

Den innsendte modellen er basert på resultater fra det primære utfallsmålet (MBL) fra LIBERTY 1, 2 

og 3 målt hver 4. uke, som er benyttet i beregningen av predikerte nyttevekter. Pasientrapportert 

livskvalitet målt med UFS-QoL er mappet til EQ-5D-3L i henhold til en tidligere diskutert metode (22). 

Deretter er det beregnet en korrelasjon mellom EQ-5D nyttevekter og MBL basert på livskvalitet målt 

ved dag 1, uke 12, uke 24, uke 36 og uke 52. Dette er gjort for å oppnå flere målepunkter for 

livskvalitet enn det som faktisk er målt i studiene. Beregningene er nærmere beskrevet i kap. 3.4.3. 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket vurderer at de kliniske studiene viser at relugoliks/østradiol/noretisteron gir en 
betydelig og signifikant reduksjon i kraftige menstruasjonsblødninger hos kvinner med myomer. 
Signifikant flere kvinner oppnådde respons på behandlingen i relugoliks/østradiol/noretisteron-
gruppen enn i placebogruppen. Sekundære utfallsmål bekreftet ytterligere reduksjon av symptomer 
og en viss reduksjon i størrelsen av myomene. Legemiddelverket vurderer at bedringen i livskvalitet 
som vist ved resultatene fra UFS-QoL, dokumenterer at den oppnådde effekten på MBL er klinisk 
relevant for pasientene. Dette støttes også av klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt 
med. For diskusjon rundt bruk av livskvalitetsdata i den helseøkonomiske modellen vises det til kap. 
3.4.3.  
 
Legemiddelverket godtar relevansen av effektendepunktene MBL og UFS-QoL fra de kliniske studiene. 

 

3.4.2 Bivirkninger 

Innsendt klinisk dokumentasjon 

Sikkerhet ble registrert i LIBERTY 1 og 2 gjennom pasientrapportering av bivirkninger, endringer i 
vitale tegn (inkludert vekt), kliniske laboratorietester og EKG. I tillegg ble bentetthet (BMD) målt med 
DXA (dual-energy x-ray absorptiometry) i ryggsøylens lumbarregion ved baseline, uke 12 og uke 24. 
Ved baseline og uke 24 ble også BMD målt i hofte og lårhals. Bentetthet ble også målt i LIBERTY 3 
(forlenger-studien) og LIBERTY seponeringsstudie. Den totale insidens av bivirkninger var 66 % i 
placebogruppen og 62 % i relugoliks/østradiol/noretisteron-gruppen i LIBERTY 1 og henholdsvis 59 % 
og 60 % i LIBERTY 2 (19). Alvorlige bivirkninger var sjeldne, og hvert tilfelle ansett som alvorlig, 
opptrådte bare én gang. Hyppigst rapporterte bivirkninger er presentert i Tabell 6. 
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Tabell 6 Bivirkninger rapportert for > 5 % av pasientene i en av gruppene i LIBERTY 1 og LIBERTY 2 (19). 

Symptom LIBERTY 1 LIBERTY 2 

Placebo/BSC Relugolix CT Placebo/BSC Relugolix CT 

Hetetokter 10 7,9 % 14 10,9 % 5 3,9 % 7 5,6 % 

Hodepine 19 15,0 % 14 10,9 % 15 11,6 % 11 8,7 % 

Hypertensjon 0  7 5,5 % 4 3,1 % 5 4,0 % 

Hoste 7 5,5 % 1 0,8 % 4 3,1 % 0  

Kvalme 6 4,7 % 4 3,1 % 10 7,8 % 6 4,8 % 

ØLI 3 2,4 % 1 0,8 % 7 5,4 % 6 4,8 % 

Anemi 9 4,7 % 4 3,1 % 8 6,2 % 2 1,6 % 

BSC = Best Supportive Care, Relugolix CT= relugoliks/østradiol/noretisteron, ØLI= øvre luftveisinfeksjon 
 
 

Figur 6 viser endringer i bentetthet målt hos pasienter behandlet med 
relugoliks/østradiol/noretisteron. Etter uke 24 fortsatte pasienter med respons på behandlingen i en 
åpen studie, LIBERTY 3, der alle ble behandlet med relugoliks/østradiol/noretisteron. Fra uke 52 til 
uke 104 deltok pasienter som hadde fullført LIBERTY 3 i en randomisert seponeringsstudie. 
Bentetthet etter to år var i gjennomsnitt på samme nivå som ved baseline. Resultatene fra LIBERTY 1 
og 2 er publisert av Al-Hendy et al. (19), mens resultatene fra LIBERTY 3 og LIBERTY 
seponeringsstudie er innsendt av Gedeon Richter. 
 

 
CI = konfidensintervall 
Figur 6 Bentetthet i relugoliks/østradiol/noretisteron fra baseline til uke 104 (2 år) (19). Resultater for uke 24-104 er 
innsendt av Gedeon Richter. 

Laboratorietester, vitale tegn og blodtrykk viste ingen forskjell mellom behandlingsarmene (19). 
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Innsendt modell 

I den innsendte modellen er det lagt inn kostnader knyttet til behandling av hodepine og høyt 
blodtrykk ved behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron. For komparator er det lagt inn 
tilsvarende kostnad for behandling av hodepine, i tillegg til kostnad for behandling av øvre 
luftveisinfeksjoner og anemi. 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket vurderer at den samlede bivirkningsforekomsten i de kliniske studiene ikke er 
høyere for relugoliks/østradiol/noretisteron enn for placebo. EMA har vurdert at nytte-
risikoforholdet for relugoliks/østradiol/noretisteron er positivt gjennom utstedelse av 
markedsføringstillatelsen (23). Legemiddelverket anser bivirkningene relatert til behandling for å 
være milde og forbigående. 
 
Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med mener at det ikke vil være behov for 
ytterligere oppfølging av behandlingen med tanke på sikkerhet.  
 
Legemiddelverket mener at bivirkninger har liten betydning for analysens resultat, da 
bivirkningsfrekvensen er relativt lik i relugoliks/østradiol/noretisteron-armen og placeboarmen. 
Ingen av de mest frekvente bivirkningene krever kostbar håndtering. 
 

3.4.3 Helsenytte/helsetap 

Innsendt dokumentasjon 

I LIBERTY-studiene ble det benyttet et spørreskjema om livskvalitet spesielt tilpasset pasienter med 
myomer i livmoren, UFS-QoL (Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life). Skjema ble fylt ut av alle 
pasienter på dag 1 (baseline), ved uke 12 og uke 24 i LIBERTY 1 og 2, og ved uke 36 og uke 52 i 
LIBERTY 3. 
 
For å finne helserelatert livskvalitet for personer med moderate og alvorlige symptomer på myomer i 
livmoren har Gedeon Richter benyttet resultater fra LIBERTY 1, 2 og 3 på MBL og UFS-QoL. Disse 
dataene er ikke publiserte, men er omtalt i Al-Hendy et al. (19) og innsendt av Gedeon Richter.  
 
Innsendt modell 
I den innsendte modellen er det benyttet nyttevekter som er beregnet på bakgrunn av en 
kombinasjon av UFS-QoL-resultater ved uke 12, 24, 36 og 52 og månedlige målinger av MBL. 
Prosessen for beregning av nyttevektene er skissert i Figur 7. 
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Figur 7 Prosess for beregning av predikerte nyttevekter benyttet i den helseøkonomiske modellen. 

*nyttevekter er vist i Tabell 8, **regresjonsligning er vist i Tabell 7 
UFS-QoL = Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life spørreskjema, OLS=ordinary least square metode,  
EQ-5D= EuroQoL livskvalitetsspørreskjema, MBL= menstrual blood loss 

 
Sammenhengen mellom UFS QoL og EQ-5D er tidligere estimert ved bruk av «ordinary least square» 
(OLS) metoden (22). Mappingen som har vist å gi best korrelasjon mellom EQ-5D og UFS-QoL 
inkluderte 3 spørsmål fra UFS-QoL: spørsmål 5 («følelse av trykk og press i underlivet»), spørsmål 8 
(«tretthetsfølelse») og spørsmål 24 («fikk deg til å føle deg nedfor») (22). Estimerte 
korrelasjonskoeffisienter for sammenhengen mellom UFS-QoL og EQ-5D fra mappingstudien til 
Rowen og Brazier ble brukt til å beregne EQ-5D-3L nyttevekter for uke 12, 24, 36 og 52 basert på 
UFS-QoL data fra LIBERTY 1, 2 og 3. De estimerte EQ-5D-3L nyttevektene ble ettersendt av Gedeon 
Richter på Legemiddelverkets forespørsel.  
 
Deretter ble det beregnet korrelasjonskoeffisienter for sammenhengen mellom symptom 
(menstruasjonsblodtap, MBL, målt i mL) og beregnede EQ-5D-3L nyttevekter. Til dette ble det også 
benyttet OLS-metode (24). Korrelasjonskoeffisienter for sammenhengen mellom MBL og EQ-5D-3L er 
vist i Tabell 7. Totalt 1 706 observasjoner, som inkluderer multiple observasjoner over tid for samme 
pasient, er benyttet i regresjonen. 
 
Tabell 7 Regresjonsligning (OLS) utledet med livskvalitet (EQ-5D-3L) som avhengig variabel og MBL og alder ved baseline 
som uavhengige variabler (24). 

Variabel Koeffisient 

Intercept 0,69568 

MBL volum i mL -0,0003877 

Alder ved baseline i år  0,00296 

 
Den innsendte helseøkonomiske modellen benytter predikerte nyttevekter basert på regresjonen 
vist i Tabell 7 og samlet gjennomsnitt av MBL volum rapportert i LIBERTY 1 og 2 ved baseline, uke 4, 
8, 16, 20 og 24 for relugoliks/østradiol/noretisteron- og placebogruppen. For 
relugoliks/østradiol/noretisteron-gruppen ble det i tillegg benyttet MBL-volum fra LIBERTY 3 fram til 
uke 52. For begge grupper ble siste observerte verdi benyttet for videre framskrivning. 
 
Legemiddelverkets vurdering  
Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med mener at resultatene fra LIBERTY-studiene støtter 
deres erfaring når det gjelder sammenheng mellom blodtap og livskvalitet, og at blodtap er det 
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symptomet som plager pasientene i størst grad. I tillegg informerte klinikerne om at deres erfaring er 
at myomer i mindre grad fører til smerter, men at det avhengig av størrelsen på myomet vil kunne 
oppleves et press i underlivet. Legemiddelverket mener det er sannsynlig at mange pasienter vil ha 
god effekt (bedring i symptomer) av behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron, som igjen vil 
kunne gi bedre livskvalitet. Gjennomsnittlig menstruasjonsblodtap, predikerte nyttevekter basert på 
regresjonsmodell utledet av firma, og EQ-5D nyttevekter mappet fra UFS-QoL er vist i Tabell 8.  
 
Tabell 8 Nyttevekter basert på UFS-QoL data og totalt menstruasjonsblodvolum siste syklus (gjennomsnittsverdier) basert på 
deltakere med UFS-QoL data, n = 383. 

Tidspunkt MBL-volum Predikert 

nyttevekt basert 

på MBL 

EQ-5D nyttevekter mappet fra UFS-QoL 

 Relugolix Placebo Relugolix Placebo Relugolix Placebo 

Baseline 229 mL 229 mL 0,73 0,73 0,70 (0,68-0,72)* 0,67 (0,64-0,69)* 

Uke 12 38 mL 184 mL 0,81 0,75 0,84 (0,82-0,86)* 0,74 (0,71-0,76)* 

Uke 24  42 mL 160 mL 0,80 0,76 0,86 (0,85-0,88)*† 0,74 (0,71-0,76)* 

Uke 36** 28 mL  0,82  0,88 (0,86-0,90)*†   

Uke 52** 25 mL  0,82  0,87 (0,85-0,89)*†   

UFS-QoL = Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life spørreskjema, MBL = menstruasjonsblodvolum,  

EQ-5D = EuroQoL livskvalitetsspørreskjema 

*gjennomsnitt med 95 % konfidensintervall angitt i parentes 

**data fra LIBERTY 3, som ikke hadde placeboarm 

†nyttevekter som er høyere enn forventet i normalbefolkningen er justert i modellen i henhold til 

Legemiddelverkets retningslinjer 

Legemiddelverket mener at både predikerte nyttevekter, som er benyttet i den helseøkonomiske 
modellen, og EQ-5D nyttevekter mappet fra UFS-QoL, som vi har mottatt fra Gedeon Richter, viser at 
pasientene som ble behandlet med relugoliks/østradiol/noretisteron rapporterte en livskvalitet lik 
normalbefolkningen for kvinner i 44-45 år, som er gjennomsnittsalder for diagnose. 
Legemiddelverket vurderer, basert på reduksjon i MBL-volum, at behandling med 
relugoliks/østradiol/noretisteron kan ha klinisk relevant effekt på moderate og alvorlige symptomer 
på myomer. Flere tidligere studier av livskvalitet hos kvinner med myomer (1-3) bekrefter 
sammenhengen mellom livskvalitet og symptomer på myomer. Resultater av MBL-målinger kan 
benyttes til å informere om tid til forventet effekt. Ønsket effekt synes å være oppnådd etter 8 uker, i 
løpet av andre menstruasjonssyklus etter oppstart, og vedvarer. Legemiddelverket mener på dette 
grunnlaget at den dokumenterte helsenytten av relugoliks/østradiol/noretisteron er som forventet 
ut fra den oppnådde blødningsreduksjonen. 
 
Legemiddelverket mener at langtidsnytten for pasientene er viktig og at de oppnådde resultater viser 
svært liten variasjon fra uke 12 og utover, og at det dermed er sannsynlig å forvente at effekt vil 
opprettholdes utover studiens varighet ved videre behandling.  Etter uke 24 benyttes MBL fra 
LIBERTY 3 til predikering av nyttevekter. Legemiddelverket er kritiske til å benytte nyttevekter 
estimert fra resultater fra LIBERTY 3-studien siden dette var en åpen studie uten kontrollarm som 
inkluderte pasienter som fullførte enten LIBERTY 1 eller LIBERTY 2. Dette bidrar til en økt risiko for 
seleksjon av pasienter som responderte på behandling, noe som også illustreres med en høyere 
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responsandel i LIBERTY 3-studien. Legemiddelverket har undersøkt betydningen av dette i en 
scenarioanalyse, se kap. 4.2.3.  
 
Basert på effektdata fra LIBERTY-studiene og innspill fra klinikere velger Legemiddelverket å benytte 
predikerte nyttevekter i den helseøkonomiske analysen. Legemiddelverket mener likevel at 
predikerte nyttevekter basert på menstruasjonsblodvolum tilfører en usikkerhet i den økonomiske 
modellen. Videre mener Legemiddelverket at nyttevektene som fremkom ved bruk av UFS-QoL 
spørreskjema, og som ble mappet til EQ-5D basert på metoden beskrevet av Rowan og Brazier (22), 
også kan benyttes som et mål på helsenytten av relugoliks/østradiol/noretisteron. Legemiddelverket 
har undersøkt betydning av valg av metode for estimering av nyttevekter i en scenarioanalyse, se 
kap. 4.2.3. Nyttevektene som er benyttet i firmaets base case, benyttes videre og er vurdert å være 
tilstrekkelige som beslutningsgrunnlag i denne metodevurderingen. Vurderingene av nyttevekter 
som er gjort i denne metodevurderingen er ikke overførbare til andre eller fremtidige 
metodevurderinger.   
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4 Økonomisk analyse  
I den økonomiske analysen sammenlignes intervensjon (relugoliks/østradiol/noretisteron) med 
komparator (støttebehandling med NSAIDs og eventuelt jerntilskudd) etterfulgt av hysterektomi. 
Gedeon Richter har levert en kostnad-per-QALY analyse. 

 Modell, metode og forutsetninger 
Modellbeskrivelse 
Modellen har en syklusvarighet på en måned og simulerer en kohort av premenopausale kvinner som 
er aktuelle for behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron. Denne behandlingen sammenlignes 
med støttebehandling etterfulgt av kirurgi. Utfallet som presenteres i modellen er totalkostnader 
(fordelt på kostnadskategorier), leveår (LY) og kvalitetsjusterte leveår (QALYs), som benyttes for å 
beregne en inkrementell kostnadseffektivitetsratio (IKER). IKER er tilleggskostnad per vunnet QALY 
eller per vunnet LY.  
 
Den deterministiske kostnaden per QALY er det primære utfallet av modellen. Parameterusikkerhet 
undersøkes både via enveis deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA) ved å variere én parameter av 
gangen, og ved probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) der parametere varieres simultant. Modellen 
benytter studiedata i kombinasjon med data fra fagfellevurderte publikasjoner, uttalelser fra kliniske 
eksperter og andre tilgjengelige data.  
 
Overgangssannsynlighet til kirurgi 
Modellen har en syklusvarighet på én måned, og for hver syklus er det angitt en sannsynlighet for at 
pasienten overføres til kirurgi. Modellstruktur er vist i Figur 8. For pasienter som behandles med 
relugoliks/østradiol/noretisteron er sannsynligheten for at de overføres til kirurgi basert på data fra 
LIBERTY-studiene, der begrunnelsen for å avslutte behandling avgjorde om pasienten gikk videre til 
enten BSC eller kirurgi. Det ble beregnet en månedlig overgangssannsynlighet basert på data fra 
LIBERTY 1 og LIBERTY 2. Denne benyttes for syklus 1 til 6 i modellen. Tilsvarende ble det beregnet en 
månedlig overgangssannsynlighet basert på data fra LIBERTY 3 som benyttes for syklus 7 til 12, og 
tilsvarende for måned 13 til 24 basert på data fra LIBERTY seponeringsstudie. Etter to år antas det at 
det ikke er noen overgang fra relugoliks til kirurgi. For overgang fra BSC til kirurgi er det benyttet data 
fra en observasjonsstudie, PREMYA, som inkluderte kvinner som fikk ulipristal til behandling av 
myomer (21). Pasienter som gjennomførte kirurgi relatert til myomer før oppstart på behandling 
med ulipristal, dannet grunnlaget for beregning av overgangssanssynlighet fra BSC til kirurgi. 
PREMYA-studien ble utført i EU. 
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Figur 8 Modellstruktur (hentet fra innsendt dokumentasjon fra Gedeon Richter) 

Legemiddelverkets vurdering 
Modellstrukturen er godt beskrevet. Legemiddelverket har korrigert kostnader for kirurgiske 
prosedyrer, og oppdatert legemiddelpriser per februar 2022. Overgangssannsynlighetene fra 
farmakologisk behandling til kirurgi vurderes som usikre. I LIBERTY-studiene var det et fåtall av 
pasientene som gikk fra behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron til kirurgi. I firmaets base 
case antas det at ingen pasienter overføres fra Ryeqo til BSC og kirurgi etter 2 år. Dette begrunnes 
med at pasienter som ikke responderer på Ryeqo antas å seponere i løpet av de første 24 måneder. 
Legemiddelverket godtar denne antagelsen i mangel på tilgjengelige data på seponering av 
behandling etter 2 år. Legemiddelverket har testet betydningen av overgangssannsynligheter i en 
scenarioanalyse ved å bruke like sannsynlighetsrater i alle sykluser, se kap. 4.2.3. For BSC er det 
benyttet data fra en observasjonsstudie som inkluderte kvinner med myomer, da LIBERTY-studiene 
bare har placeboarm i 6 måneder. Observasjonsstudien hadde en vesentlig større populasjon, og var 
utført i EU, noe som tilsier at populasjon og behandlingstilbud kan anses å være relevant for norsk 
klinisk praksis. Legemiddelverket aksepterer at data fra denne studien benyttes for modellering av 
overgangssannsynligheter i komparatorarmen. Modellstrukturen er brukt i tidligere 
metodevurderinger. Legemiddelverket vurderer at modellen er fleksibel og transparent da det er 
mulig å endre de fleste inputdata. Legemiddelverket godtar innsendt modell. 

4.1.1 Analyseperspektiv 
Kostnader er modellert ut fra et helsetjenesteperspektiv. Diskonteringsrate for kostnader og nytte 
(QALYs) var satt til 4 %, i henhold til Legemiddelverkets retningslinjer. Startalder i modellen er 
44,7 år, som er gjennomsnittsalder for diagnosetidspunkt. Tidshorisonten er satt til 8 år da 
gjennomsnittsalder for menopause er 52,7 år. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket godtar analyseperspektivet. 

*Only if w aiting time is active, no w aiting time after GnRH treatment

**When patients reach mean age of menopause they (all) transfer here 

***Transition from all states

Ryeqo®

Best Supportive 
Care

(potential start 
comparator)

Surgery 
(potential start 

comparator)

Post surgery

Death***Menopause**

Waiting time*
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4.1.2 Kostnader (input data) 
Direkte kostnader 
Innsendt dokumentasjon 
Modellen beregner de totale kostnadene som påløper per behandlingsarm. Disse kostnadene 
reflekterer de ulike behandlingsstrategiene og forløp, og inkluderer kostnader relatert til 
farmakologisk behandling, kirurgi og bivirkninger, samt oppfølging. Kostnadsestimatene er i 
hovedsak basert på relevante DRG-koder, Legemiddelverkets kostnadsdatabase og legemiddelpriser 
(maks AUP ekskl. mva.). For kirurgi er det imidlertid lagt til en døgnkostnad (i tillegg til DRG-basert 
kostnad for fjerning av livmor og myom). 
 
Legemiddelkostnader  
Legemiddelkostnader er hentet fra Legemiddelverkets nettsider. Kostnaden for 
relugoliks/østradiol/noretisteron er lagt til hver behandlingssyklus. Legemiddelkostnadene som 
inngår i modellen, er presentert i Tabell 10. Legemidler som er gitt ved behov til pasienter på BSC 
eller relugoliks/østradiol/noretisteron; NSAIDs er inkludert for smertebehandling og peroralt 
jerntilskudd er inkludert ved anemi. Det er antatt at pasienter som får aktiv behandling har behov for 
halvparten så mye tilleggsbehandling som pasienter på BSC. Kostnader for kirurgiske prosedyrer er 
vist i Tabell 10. 
 
Tabell 9 Legemiddelkostnader benyttet i modellen.  

 Pris per 
pakning 
(maks AUP 
ekskl. mva.) 

Enhet per 
pakning 

Pris 
per 
enhet 

Total kostnad per år 
relugoliks/østradiol
/noretisteron 

Total kostnad per 
år BSC 

Ryeqo® 1 074,72 28 38,38 14 009  

NSAID (Ibux)   116,60 100    1,17      150 300 

Jerntilskudd*   204,90 100    2,05       98 197 

*Jerntabletter er reseptfrie og har ikke maksimalpris. Oppgitt pris er hentet fra nettapotek. 
 

Tabell 10 Kostnader for kirurgiske prosedyrer 

 Kostnad 
(NOK) 

Antall liggedager 
(gjennomsnitt) 

Kilder 

Abdominal hysterektomi 123 864,24 3,0  
 
 
 

DRG-kode 359 + 
liggedøgn 

Laparoskopisk hysterektomi 97 065,19 1,5 

Vaginal hysterektomi 97 065,19 1,5 

Abdominal myomektomi 123 864,24 3,0 

Laparoskopisk myomektomi 97 065,19 1,5 

TCRM 18 727,47 0 DRG-kode 359O  
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Kostnader tilknyttet bivirkninger 
I den helseøkonomiske modellen er det inkludert kostnader knyttet til behandling av bivirkninger. 
Inkluderte kostnader for intervensjonsarm og BSC er vist i Tabell 11, og inkluderte kostnader til 
bivirkninger og komplikasjoner etter kirurgi er vist i Tabell 12. 
 
Tabell 11 Kostnader tilknyttet bivirkninger inkludert i modellen. Kilde til månedlig frekvens er LIBERTY 1 og 2 (19). 

 Kostnad 
i NOK 

Nyttetap 
 

Beskrivelse Frekvens 
relugoliks/østradiol
/noretisteron 

Frekvens 
støtte-
behandling 

Hodepine 701,35 0 Legebesøk 1,72 % 2,38 % 

Hypertensjon 1 045,27 0 Lisinopril 20 mg 
+ legebesøk 

0,81 % 0 

Anemi 920,35 -0,009 Duroferon 100 
mg depot + 
legebesøk 

0 0,94 % 

Øvre luftveis-
infeksjon 

701,35 -0,011 Legebesøk 0 0,66 % 
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Tabell 12 Kostnader tilknyttet bivirkninger og komplikasjoner etter kirurgi 

 Kostnad 
i NOK 

Nytte-
vekt 

Beskrivelse Frekvens  
abdominal 
hysterektomi 

Frekvens  
laparoskopisk 
hysterektomi 

Frekvens  
vaginal 
hysterek- 
tomi 

Feberepisode 701  0 Legebesøk 2,50 % 1,40 % 0,90 % 

Blødning 848 -0,017 Gynekolog-
besøk 

8,30 % 5,70 % 4,40 % 

Infeksjon, 
hematom 

848 -0,016 Gynekolog- 
besøk 

0,80 % 3,20 % 2,20 % 

Urinveis-
infeksjon 

761 -0,006 Bactrim+ 
legebesøk 

2,20 % 0,70 % 1,50 % 

Sårinfeksjon 466 -0,016 Sykepleier-
besøk 

2,40 % 1,50 % 0,90 % 

Bekkenprolaps 81 421 -0,013 DRG 365 * 3 % 3 % 3 % 

Stress-
inkontinens 

86 632 -0,026 DRG 315 ** 2 % 2 % 2 % 

Søvnløshet 789 -0,010 Legebesøk 15,10 % 15,10 % 15,10 % 

Vaginal 
irritasjon, kløe 

1 035 -0,001 Krem + 
gynekolog 

3,03 % 3,03 % 3,03 % 

*DRG-kode 365: operasjon på kvinnelige kjønnsorganer 
**DRG-kode 315: operasjon på nyrer og urinveier 
 

Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket godtar innsendte kostnader for farmakologisk behandling og monitorering, selv 
om pakningspris for ibuprofen og jerntilskudd er noe høyere enn i modellen. Tilleggsbehandling med 
NSAIDs og jerntilskudd betales normalt av pasientene. Kostnadene relatert til tilleggsbehandling er 
imidlertid lave og har minimal innvirkning på resultatet av den helseøkonomiske analysen. 
Legemiddelverket godtar ikke innsendte kostnader for kirurgi da disse anses å være overestimerte. 
Døgnkostnad inngår i DRG-satsene i henhold til Helsedirektoratets veiledning (25). Legemiddelverket 
har i sin hovedanalyse benyttet DRG-satser som beskrevet i veilederen (uten døgnkostnad). Dette gir 
en kostnad for alle kirurgiske prosedyrer som krever innleggelse på 74 668 NOK (1,564 DRG-poeng x 
47 742 NOK/DRG-poeng). Kostnaden for transcervikal myomreseksjon (TCRM), som utføres 
dagkirurgisk er 19 908 NOK (0,417 DRG-poeng). Legemiddelverket har ikke vurdert kostnader 
forbundet med bivirkninger inngående. Behandling av bivirkninger i intervensjonsarmen har lav 
kostnad og liten innvirkning på resultatet. Behandling av bivirkninger og komplikasjoner etter kirurgi 
har en vesentlig høyere kostnad. Forekomsten av disse er hentet fra en finsk prospektiv studie av 
hysterektomier (26). Legemiddelverket godtar modelleringen av bivirkninger i modellen. 
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 Resultater  

4.2.1 Firmaets base case 
Resultatene fra Gedeon Richter sitt base case, med legemiddelpriser basert på AUP uten mva., er vist 
i Tabell 13. 
 
Tabell 13: Kostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunnet leveår. 

 Ryeqo    Støttebehandling 
etterfulgt  
av hysterektomi 

Differanse 

Totale kostnader 107 564 114 933 -7 369 

Totale QALYs 
Totale leveår 

5,514 
6,745 

5,085 
6,745 

0,429 
0 

Merkostnad per vunnet 
QALY 

Ryeqo er dominant (besparelse på 7 369 NOK per pasient) 

 

4.2.2 Legemiddelverkets analyse 
Basert på Legemiddelverkets kritiske vurderinger i kapitlene over har Legemiddelverket gjort en egen 

hovedanalyse. Forutsetningene er som i Gedeon Richters analyse bortsett fra at legemiddelkostnader 

og kostnad for kirurgiske prosedyrer er korrigert.  

Tabell 14: Kostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunnet leveår. 

 Ryeqo Støttebehandling 
etterfulgt av kirurgi 

Differanse 

Totale kostnader 103 486 89 683 13 803 

Totale QALYs 5,514 5,085 0,429 

Merkostnad per 
vunnet QALY 

32 175 

 

4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 
 
Sensitivitetsanalyser 
Gedeon Richter har utført deterministiske og probabilistiske sensitivitetsanalyser (DSA/PSA).  

Legemiddelverket har utført en DSA basert på egen hovedanalyse. DSA viste at legemiddelpris for 

relugoliks/østradiol/noretisteron hadde størst påvirkning på IKER. Ved å variere legemiddelprisen 

med 10 % opp og ned, så varierte IKER fra 12 000 til 51 000 NOK/QALY, etterfulgt av estimerte 

kostnader relatert til kirurgikomplikasjoner, hvor IKER varierte fra 22 000 til 41 000 NOK/QALY ved en 

variasjon på 10 % i kostnader. En 10 % variasjon i nyttevekter medførte en mindre endring i IKER på 

fra 30 000 til 34 000 NOK/QALY. En PSA basert på legemiddelverkets hovedanalyse viste at en 
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overvekt av punktestimatene ligger under terskelen for hva som normalt regnes som en 

kostnadseffektiv behandling. 

Figur 9 Tornadodiagram av deterministisk sensitivitetsanalyse 

 
 
Scenarioanalyser 
Legemiddelverket har også utforsket strukturell usikkerhet knyttet til Legemiddelverkets 

hovedanalyse ved å utføre scenarioanalyser. Disse er presentert i  

Tabell 15 under. 

Tabell 15: Scenarioanalyser på Legemiddelverkets hovedanalyse 

  Parameter  
Legemiddelverkets 
hovedanalyse 

Scenarioanalyse 

IKER i scenarioanalysene 
(maks. AUP) 
(+/- absolutt endring fra 
hovedanalysen) 

    Se [4.2.2] for endringer -  32 175 

1 Komparator 
BSC etterfulgt av 
hysterektomi 

BSC uten 
påfølgende kirurgi 

 295 409 (+263 234) 

2 Kilde for nyttevekter 
Regresjonsligning basert 
på MBL  

EQ-5D mappet fra 
UFS-QoL 

 28 402 (-4 133) 

3 Kirurgikostnader 
Hysterektomi med 
innleggelse  

Kun dagkirurgiske 
prosedyrer 

 133 522 (+101 347) 

 
Den parameteren som har størst innvirkning på IKER er påfølgende kirurgi i komparatorarmen. 

Dersom man sammenligner relugoliks/østradiol/noretisteron med beste støttebehandling uten å 

inkludere påfølgende kirurgi, så øker IKER fra ca. 32 000 til ca. 295 000 NOK/QALY. Legemiddelverket 

har, som beskrevet i kapittel 3.3, valgt beste støttebehandling (BSC) etterfulgt av kirurgi som 

komparator. Legemiddelverket mener imidlertid at sannsynlighet for overgang fra 
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legemiddelbehandling til kirurgi er beheftet med stor usikkerhet, både når det gjelder fra 

relugoliks/østradiol/noretisteron til kirurgi og fra BSC til kirurgi.   

4.2.4 Legemiddelverkets konklusjon om inkrementell 

kostnadseffektivitetsratio  
 

I hovedanalysen er merkostnad for relugoliks/østradiol/noretisteron sammenlignet med 

støttebehandling (BSC) etterfulgt av hysterektomi: 

32 175 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens legemiddelpriser (maks AUP 

ekskl. mva.). 
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER 
Gedeon Richter har estimert at antall pasienter aktuelle for behandling med Ryeqo er 563 i år 1 og at 
det vil øke med 20-25 % fra år 2 til år 5. Pasienttallet i år 5 er estimert til 2 544. Anslaget er basert på 
insidens og prevalens av myomer støttet av statistikk på tidligere salg av ulipristal. Antallet som 
forventes å benytte Ryeqo i år 5 dersom det blir innvilget refusjon, utgjør omtrent 20 % av 
pasienttallet i Norge, i henhold til tall Gedeon Richter har innhentet fra Norsk pasientregister. 
 
Legemiddelverket har innhentet salgstall for ulipristal, som også er indisert for moderate til alvorlige 
symptomer på uterusmyomer hos voksne kvinner i fertil alder. Ulipristal har fått en betydelig 
redusert bruk de siste fire årene på grunn av alvorlige hendelser tilknyttet bruken og en avgrensning 
av godkjent bruksområde. Før bruken ble innskrenket i 2017, var det 1 760 kvinner som brukte 
ulipristal i Norge. Dersom Ryeqo innvilges forhåndsgodkjent refusjon, mener Legemiddelverket at det 
kan forventes at antall brukere vil kunne overstige antallet som brukte ulipristal noe, basert på at det 
foreligger bedre data på effekt og sikkerhet for Ryeqo. 
 
Gedeon Richter har anslått at 1 502 pasienter vil gjennomgå hysterektomi i 2022, basert på tall fra 
Helsedirektoratet på utførte prosedyrer for diagnosen myom i 2020. Firma antar at antallet 
hysterektomier vil være stabilt dersom Ryeqo ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon. Dersom 
Ryeqo innvilges forhåndsgodkjent refusjon, estimerer Gedeon Richter at 300 hysterektomier vil 
unngås det første året, og at dette tallet vil stige til 1 100 unngåtte hysterektomier i det femte året 
etter at Ryeqo er innvilget forhåndsgodkjent refusjon. Dette anslaget er svært usikkert. Det vil 
imidlertid ikke ha betydning for folketrygdens legemiddelbudsjett. 
 
Legemiddelverket har korrigert kostnader for forskjellige typer operasjoner som er vurdert 
overestimert av Gedeon Richter sammenlignet med gjeldende DRG-satser. Klinikere 
Legemiddelverket har kontaktet mener at pasientantallet er stabilt og at det kan forventes en økning 
i antall pasienter som behandles med Ryeqo de første årene som følge av at det vil fylle et udekket 
behov. Legemiddelverket anser at pasientestimatene til firma er plausible.  
 
Detaljerte budsjettberegninger er vist i Appendiks 2: Budsjettberegninger. 

Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Ryeqo får innvilget 

forhåndsgodkjent refusjon er beregnet. En ser derfor på to scenarier:  

A) Preparatet får innvilget forhåndsgodkjent refusjon 
B) Preparatet får ikke innvilget forhåndsgodkjent refusjon 

Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene. 

I metodevurderinger for forhåndsgodkjent refusjon vises budsjettkonsekvensene i konsekvenser for 

folketrygdens legemiddelbudsjett og konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet (inklusive 

konsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett).  

Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Ryeqo 

(relugoliks/østradiol/noretisteron) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. 44 mill. NOK inkl. 

mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
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Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet: 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Ryeqo 

(relugoliks/østradiol/noretisteron) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. -32 mill. NOK inkl. 

mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 

Budsjettkonsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Ryeqo er under 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   
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6 Diskusjon 
 
Legemiddelverket har vurdert nytte: 
Resultatene fra LIBERTY-studiene viser at effekten av relugoliks/østradiol/noretisteron er signifikant 
bedre enn placebo og gir symptomlindring i form av redusert menstruasjonsblodtap og økt 
livskvalitet hos pasienter med moderate og alvorlig symptomer på myomer. 
 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk: 
Legemiddelverket har utført en kostnad-per-QALY-analyse basert på Gedeon Richters innsendte 
modell. I Legemiddelverkets hovedanalyse er merkostnaden for Ryeqo sammenlignet med 
støttebehandling etterfulgt av kirurgi på 32 175 NOK per vunnet QALY med dagens legemiddelpriser 
(maks. AUP ekskl. mva.). Årskostnaden for behandling med Ryeqo per pasient er ca. 14 000 NOK 
(maks AUP inkl. mva.). Kirurgi (hysterektomi) utgjør den største kostnaden i analysen med en 
engangskostnad på ca. 75 000 NOK. 
 
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet: 
Legemiddelverket vurderer at moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer oppfyller krav om 
alvorlighet i blåreseptforskriften. Beregning av alvorlighetsgrad ut fra dagens behandling tilsier et 
absolutt prognosetap på ca. 1,7 QALY. 
  
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet: 
Det er usikkerhet knyttet til nyttevektene benyttet i den helseøkonomiske modellen, samt bruk av 
MBL som grunnlag for beregning av nyttevekter.  
 
Mapping fra det sykdomsspesifikke spørreskjemaet UFS-QoL til EQ-5D er tidligere beskrevet (22). 
Metoden er imidlertid basert på en begrenset utvalgsstørrelse, som er en velkjent usikkerhet knyttet 
til mapping. De konverterte EQ-5D nyttevektene er videre benyttet til å utlede en regresjonsligning 
for å predikere EQ-5D nyttevekter basert på MBL. Disse er benyttet i den helseøkonomiske modellen 
og tilfører ytterligere usikkerhet. Legemiddelverket har belyst betydningen av valg av nyttevekter 
(konverterte EQ-5D vs. predikerte EQ-5D) i en scenarioanalyse, som viser at valg mellom disse 
nyttevektene har liten betydning for resultatet i analysen. Nyttevektene er vurdert til å være 
tilstrekkelige som beslutningsgrunnlag i denne metodevurderingen. 
  
Det er usikkerhet knyttet til hvor mange kirurgiske inngrep som kan unngås ved bruk av 
relugoliks/østradiol/noretisteron. De presenterte studiedata omfatter 2 års oppfølging, der 770 
pasienter fra LIBERTY 1 og 2 var randomisert ved baseline. I LIBERTY seponeringsstudie ble 229 
pasienter randomisert. Andelen pasienter behandlet med relugoliks/østradiol/noretisteron og som 
velger kirurgi på grunn av utilstrekkelig effekt eller intoleranse, er svært lav. På grunn av 
populasjonsstørrelsen og begrenset behandlingsvarighet anses andel som overføres til kirurgi i 
intervensjonsgruppen som usikker. I hovedanalysen overføres alle i komparatorgruppen til kirurgi når 
de er 46,7 år, som er gjennomsnittsalder for hysterektomi i Norge. Andel pasienter som overføres fra 
standard behandling til kirurgi før 46,7 år er hentet fra en observasjonsstudie med Esmya (27). 
Esmya-studien var dobbelt så stor som LIBERTY-studiene, slik at tallene fra denne studien kan antas å 
være noe sikrere enn tallene fra LIBERTY-studiene mht. overgangssannsynlighet. 
 
Legemiddelverket har utført en scenarioanalyse basert på kun standardbehandling som komparator, 
uten å ta hensyn til kostnader ved kirurgi i noen av gruppene. Dette gir en IKER på omtrent 
295 000 NOK/QALY. Legemiddelverket vurderer at det er sannsynlig at kirurgiske inngrep kan unngås 
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ved bruk av relugoliks/østradiol/noretisteron, og at behandlingen vil være kostnadseffektiv selv om 
antall unngåtte kirurgiske inngrep er lavere enn forutsatt i modellen.  
 
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger: 
Legemiddelverket har estimert at 2 500 pasienter kan være aktuelle for behandling med 
relugoliks/østradiol/noretisteron det femte året etter innføring, basert på Gedeon Richters 
estimater.  
 
Dette gir en budsjettvirkning for folketrygdens legemiddelbudsjett på ca. 44 mill. NOK. Det er 
usikkerheter knyttet til dette anslaget. Ettersom behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron vil 
kunne fylle et udekket medisinsk behov, kan det medføre noe høyere budsjettkonsekvenser enn 
estimert ovenfor, men dette er svært usikkert. 
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7 Konklusjon 
 

Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  

Legemiddelverket mener at ressursbruken ved behandling med relugoliks/østradiol/noretisteron 

sannsynligvis står i et rimelig forhold til nytten for pasienter med moderate og alvorlige symptomer 

på myomer i livmor hensyntatt tilstandens alvorlighet samt usikkerhet i analysen og 

budsjettvirkningene.  

Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Ryeqo er under 

Legemiddelverkets fullmaktsgrense.  

 
 
  

 

 
 
 

Statens legemiddelverk, 19-04-2022  

 

Hallstein Husbyn 

 

Saksutredere 

enhetsleder Liv Unni Naalsund 

Zinajda Zolic-Karlsson 

 
  



21/16810  19.09.05.2022  Side 48/55 

 

Referanser 
1.Hux M, Ng C, Ortega GL, Ferrazzi S, Goeree R. Utility values for pre-menopausal women suffering 
from symptomatic uterine fibroids. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2015;15(1):181-9. 
2.Fennessy FM, Kong CY, Tempany CM, Swan JS. Quality-of-life assessment of fibroid treatment 
options and outcomes. Radiology. 2011;259(3):785-92. 
3.Williams VS, Jones G, Mauskopf J, Spalding J, DuChane J. Uterine fibroids: a review of health-
related quality of life assessment. J Womens Health (Larchmt). 2006;15(7):818-29. 
4.Spies JB, Coyne K, Guaou Guaou N, Boyle D, Skyrnarz-Murphy K, Gonzalves SM. The UFS-QOL, a 
new disease-specific symptom and health-related quality of life questionnaire for leiomyomata. 
Obstet Gynecol. 2002;99(2):290-300. 
5.Andreasen S HK, Engelsen IB, Istre P, Ramberg L,. Myoma uteri / muskelknuter i livmor. Norsk 
gynekologisk forening Veileder i gynekologi 2021. Available from: 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-
forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/myoma-uteri/. 
6.Baird DD, Dunson DB, Hill MC, Cousins D, Schectman JM. High cumulative incidence of uterine 
leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. Am J Obstet Gynecol. 2003;188(1):100-
7. 
7.Helsebibilioteket. Livmorknuter - myomer. 2021 [Available from: 
https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/muskelknuter-i-livmoren/. 
8.Wallach EE, Vlahos NF. Uterine myomas: an overview of development, clinical features, and 
management. Obstet Gynecol. 2004;104(2):393-406. 
9.Statens Legemiddelverk. Preparatomtale Ryeqo 2021 [Available from: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ryeqo-epar-product-
information_no.pdf. 
10.Perez-Lopez FR, Ornat L, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Lambrinoudaki I, et al. EMAS position 
statement: management of uterine fibroids. Maturitas. 2014;79(1):106-16. 
11.Agency for Healthcare Research and Quality. Management of Uterine Fibroids. 2017. 
12.Yoshida S, Ohara N, Xu Q, Chen W, Wang J, Nakabayashi K, et al. Cell-type specific actions of 
progesterone receptor modulators in the regulation of uterine leiomyoma growth. Semin Reprod 
Med. 2010;28(3):260-73. 
13.Legemiddelverket. Preparatomtale Esmya 2016 [updated 14.11.2016. Available from: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/esmya-epar-product-
information_no.pdf. 
14.Statens Legemiddelverk. Vedtak om endring av reufsjonsbetingelser for Esmya 2018 [Available 
from: 
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinge
r/E/Esmya_Myomer_2018.PDF. 
15.Helsenorge.no. Livmorknuter - myomer 2021 [updated 13.04.2018. Available from: 
https://www.helsenorge.no/sykdom/underliv/livmorknuter/. 
16.Statens Legemiddelverk. Preparatomtale Ibux 2021 [updated 04.01.2021. Available from: 
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07067.pdf. 
17.Aarts JW, Nieboer TE, Johnson N, Tavender E, Garry R, Mol BW, et al. Surgical approach to 
hysterectomy for benign gynaecological disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015(8):CD003677. 
18.British Fibroids Trust. Hysterectomy 2021 [updated 01.02.2021. Available from: 
http://www.britishfibroidtrust.org.uk/Fib_info/hysterectomy.php. 
19.Al-Hendy A, Lukes AS, Poindexter AN, 3rd, Venturella R, Villarroel C, Critchley HOD, et al. 
Treatment of Uterine Fibroid Symptoms with Relugolix Combination Therapy. N Engl J Med. 
2021;384(7):630-42. 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/myoma-uteri/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/myoma-uteri/
https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/muskelknuter-i-livmoren/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ryeqo-epar-product-information_no.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ryeqo-epar-product-information_no.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/esmya-epar-product-information_no.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/esmya-epar-product-information_no.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/E/Esmya_Myomer_2018.PDF
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Metodevurderinger/E/Esmya_Myomer_2018.PDF
https://www.helsenorge.no/sykdom/underliv/livmorknuter/
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07067.pdf
http://www.britishfibroidtrust.org.uk/Fib_info/hysterectomy.php


21/16810  19.09.05.2022  Side 49/55 

 

20.Gottschalk MS, Eskild A, Hofvind S, Gran JM, Bjelland EK. Temporal trends in age at menarche and 
age at menopause: a population study of 312 656 women in Norway. Hum Reprod. 2020;35(2):464-
71. 
21.Fernandez H, Schmidt T, Powell M, Costa AP, Arriagada P, Thaler C. Real world data of 1473 
patients treated with ulipristal acetate for uterine fibroids: Premya study results. Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol. 2017;208:91-6. 
22.Rowen D, Brazier J. Estimation of EQ-5D utilities using the UFS-QOL. Preliminary report.: School of 
Health and Related Research. University of Sheffield; 2011. 
23.Ryeqo Summary of product characteristics. European medicines agency; 2021. 
24.Lilja M, Frisell O, Borgstrøm F, Geale K, Lauppe R. Predicting Quality of Life through Changes in 
Menstrual Blood Loss in Patients with Uterine Fibroids.  Virtual ISPOR Europe 20212021. 
25.Helsedirektoratet. Innsatsstyrt finansiering (ISF) - regelverk 2022 [Available from: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-
systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf. 
26.Brummer TH, Jalkanen J, Fraser J, Heikkinen AM, Kauko M, Makinen J, et al. FINHYST, a 
prospective study of 5279 hysterectomies: complications and their risk factors. Hum Reprod. 
2011;26(7):1741-51. 
27.Donnez J, Vazquez F, Tomaszewski J, Nouri K, Bouchard P, Fauser BC, et al. Long-term treatment 
of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertil Steril. 2014;101(6):1565-73 e1-18. 
28.Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in 
Norway: comparison of postal and web surveys. Health Qual Life Outcomes. 2018;16(1):204. 
  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf


21/16810  19.09.05.2022  Side 50/55 

 

Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger 
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut fra 

dagens behandling med NSAIDs og jerntilskudd etterfulgt av kirurgi. 

Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i absolutt prognosetap (APT). APT er det 

gjennomsnittlige helsetapet målt i udiskonterte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av 

sykdommen/tilstanden uten den nye behandlingen.  

Beregningen av absolutt prognosetap skjer i trinn:  

1) Først defineres gjennomsnittsalder ved behandlingsstart i den aktuelle norske 
pasientgruppen som er under vurdering for det nye behandlingstilbudet. Vi benevner 
alderen A, i dette tilfelle 44,7 år. Kilde for alder er registerdata fra Norsk Pasientregister 
innhentet av Gedeon Richter.  

2) Gjennomsnittlig antall forventede gjenværende QALYs (udiskonterte) beregnes for den 
generelle befolkningen med samme alder som pasientgruppens gjennomsnittsalder. Vi 
benevner dette QALYsA. Vi har brukt gjennomsnittsalder for menopause, 52,7 år, innhentet 
fra registerdata av Gedeon Richter. Dette er kombinert med aldersspesifikke livskvalitetsdata 
for en gjennomsnittsbefolkning, for beregning av kvalitetsjustert gjenværende leveår fram til 
menopause. Vi har brukt norske aldersspesifikke livskvalitetsdata for en 
gjennomsnittsbefolkning, med britiske befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, basert 
på Stavem et al (2018)2. Tabell 17 viser forventede gjenværende kvalitetsjusterte leveår 
fordelt etter alder hos gjennomsnittsbefolkningen og er basert på kildene nevnt over. 

3) Gjennomsnittlig prognose for den aktuelle norske pasientgruppen beregnes. Prognosen er 
forventet gjenværende QALYs (udiskonterte) for pasientgruppen med dagens 
standardbehandling. Vi benevner dette PA. Prognosen er basert på simulering av behandling 
med komparator i den helseøkonomiske modellen i denne metodevurderingen.  

4) Det absolutte prognosetapet (APT) er forskjellen mellom forventet antall gjenværende QALYs 
for den generelle befolkningen med samme alder (punkt 2) og forventet antall gjenværende 
QALYs for pasientgruppen med dagens standardbehandling (punkt 3), fra diagnosetidspunkt 
til menopause.. 

5) APT = QALYsA – PA 
 
Tabell 16: Beregnet alvorlighetsgrad 

Alder A  8 år  
(44,7-52,7) 

Forventede gjenværende QALYs for gjennomsnittspopulasjon uten 
sykdommen (udiskontert) fram til menopause 

QALYsA 
6,768 

Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye behandlingen 
(udiskontert) (prognose) 

PA 
5,085 

Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt prognosetap) APT 1,7 

Beregning av alvorlighetsgrad ut fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 1,7 

QALY. 

 
2 Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: 
comparison of postal and web surveys. Health and quality of life outcomes. 2018;16(1):204. 
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen.  

Tabellen under viser hhv. forventede gjenværende QALYs og (helserelaterte) livskvalitetsvekter 
fordelt på alder for den generelle befolkningen. Forventede gjenværende QALYs er basert på 
dødelighetsdata for norsk befolkning fra Statistisk sentralbyrå3 og de aldersspesifikke 
livskvalitetsvektene i høyre kolonne.  
Legemiddelverket har oppdatert livskvalitetsvektene4 for den generelle befolkningen med de nylig 

publiserte normtallene til Stavem et al 5. Befolkningsutvalget er representativt for hele Norge, og 

data er av nyere dato enn de tidligere brukte normtallene fra Sverige6, men antallet respondenter er 

lavere. De nye livskvalitetsvektene er som tidligere verdsatt med befolkningsbaserte EQ-5D-tariffer 

(UK)7.  

De norske normtallene dekker aldersgruppen fra 19 til 97. Livskvalitetsvektene (verdier i parentes) 

for aldersgruppene 19-50 år har vi hentet direkte fra Stavem et al (28), delt inn i aldersgruppene 19-

30 (0,906), 31-40 (0,870), og 41-50 (0,846). Aldersgruppene 51-708( (0,811) og 71-80 (0,808) er 

beregnet med vektet snitt9 av rådata fra Stavem et al10. For aldersgruppen over 80 år bruker vi rådata 

fra Stavem et al, som gir en vekt på 0,730. Et brattere fall i livskvalitet etter fylte 80 år sammenlignet 

med fall i livskvalitet mellom 50 og 80 år har støtte i funnene i Tromsøundersøkelsen (T7, upublisert) 

og i helserelaterte livskvalitetsstudier fra Europa11. Legemiddelverket antar som tidligere en noe 

høyere livskvalitet i aldersgruppen 0 til 19 år og bruker samme påslaget (0,02) for å beregne denne 

(0,926). 

  

 
3 SSB. Dødelighetstabeller [Available from: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode. 
4 Vi har fulgt samme strategi for beregninger og ekstrapoleringer av de norske normtallene som for de tidligere 
brukte svenske normtallene.  
5 Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: 
comparison of postal and web surveys. Health and quality of life outcomes. 2018;16(1):204. 
6 Burstrom K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the 
EQ-5D. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and 
rehabilitation. 2001;10(7):621-35. 
Sun S, Irestig R, Burstrom B, Beijer U, Burstrom K. Health-related quality of life (EQ-5D) among homeless 
persons compared to a general population sample in Stockholm County, 2006. Scand J Public Health. 
2012;40(2):115-25. 
7 Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108. 
8 I Stavem et al er livskvalitetsvektene i aldersgruppa 51-60 lavere enn for gruppa 61-70. Tilsvarende 
svingninger er ikke sett i andre studier, og Legemiddelverket har jevnet ut livskvalitetsvektene ved å lage et 
vektet snitt for hele gruppa.  
9 I rådata er livskvalitetsvektene beregnet i 5-årsintervall; snittet er vektet etter andelen respondenter i hver 
aldersgruppe.  
10 Stavem- personlig kommunikasjon 
11 Janssen MF, Szende A, Cabases J, Ramos-Goni JM, Vilagut G, Konig HH. Population norms for the EQ-5D-3L: a 
cross-country analysis of population surveys for 20 countries. The European journal of health economics : 
HEPAC : health economics in prevention and care. 2019;20(2):205-16. 
Konig HH, Heider D, Lehnert T, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Matschinger H, et al. Health status of the 
advanced elderly in six European countries: results from a representative survey using EQ-5D and SF-12. Health 
and quality of life outcomes. 2010;8:143. 
Mangen MJ, Bolkenbaas M, Huijts SM, van Werkhoven CH, Bonten MJ, de Wit GA. Quality of life in community-
dwelling Dutch elderly measured by EQ-5D-3L. Health and quality of life outcomes. 2017;15(1):3. 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode
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Tabell 17 Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

0 70,9 0,926 36 38,8 0,870 72 11,6 0,808 

1 70,2 0,926 37 37,9 0,870 73 11,0 0,808 

2 69,2 0,926 38 37,1 0,870 74 10,4 0,808 

3 68,3 0,926 39 36,2 0,870 75 9,8 0,808 

4 67,4 0,926 40 35,4 0,870 76 9,2 0,808 

5 66,5 0,926 41 34,6 0,846 77 8,7 0,808 

6 65,6 0,926 42 33,7 0,846 78 8,1 0,808 

7 64,6 0,926 43 32,9 0,846 79 7,5 0,808 

8 63,7 0,926 44 32,1 0,846 80 7,0 0,808 

9 62,8 0,926 45 31,3 0,846 81 6,5 0,730 

10 61,9 0,926 46 30,5 0,846 82 6,0 0,730 

11 61,0 0,926 47 29,7 0,846 83 5,6 0,730 

12 60,0 0,926 48 28,9 0,846 84 5,2 0,730 

13 59,1 0,926 49 28,1 0,846 85 4,9 0,730 

14 58,2 0,926 50 27,3 0,846 86 4,5 0,730 

15 57,3 0,926 51 26,5 0,811 87 4,1 0,730 

16 56,4 0,926 52 25,7 0,811 88 3,8 0,730 

17 55,4 0,926 53 25,0 0,811 89 3,5 0,730 

18 54,5 0,926 54 24,2 0,811 90 3,2 0,730 

19 53,6 0,906 55 23,5 0,811 91 3,0 0,730 

20 52,7 0,906 56 22,7 0,811 92 2,8 0,730 

21 51,9 0,906 57 22,0 0,811 93 2,6 0,730 

22 51,0 0,906 58 21,2 0,811 94 2,4 0,730 

23 50,1 0,906 59 20,5 0,811 95 2,2 0,730 

24 49,2 0,906 60 19,8 0,811 96 2,0 0,730 

25 48,3 0,906 61 19,1 0,811 97 1,8 0,730 

26 47,4 0,906 62 18,3 0,811 98 1,8 0,730 

27 46,6 0,906 63 17,7 0,811 99 1,6 0,730 

28 45,7 0,906 64 17,0 0,811 100 1,5 0,730 

29 44,8 0,906 65 16,3 0,811 101 1,5 0,730 

30 43,9 0,906 66 15,6 0,811 102 1,4 0,730 

31 43,0 0,870 67 14,9 0,811 103 1,3 0,730 

32 42,2 0,870 68 14,2 0,811 104 1,0 0,730 

33 41,3 0,870 69 13,6 0,811 105 0,8 0,730 

34 40,5 0,870 70 12,9 0,811 
   

35 39,6 0,870 71 12,3 0,808    
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Appendiks 2: Budsjettberegninger 

A.1 Folketrygdens legemiddelbudsjett 
Dette beregnes for at en skal kunne vurdere om forventet virkning på folketrygdens 

legemiddelbudsjett er under eller over fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner i minst ett av de 

første fem årene etter tidspunktet for refusjonsvedtaket.  

A.1.2 Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling 
Antall pasienter som forventes å bli behandlet med Ryeqo (relugoliks/østradiol/noretisteron) samt 

antall pasienter som forventes å bli behandlet med konkurrerende legemidler i de første fem årene, 

presenteres i tabell 1. Dette gjelder for situasjonen der Ryeqo (relugoliks/østradiol/noretisteron) får 

forhåndsgodkjent refusjon. Dersom legemidlet til vurdering ikke får forhåndsgodkjent refusjon, er 

antall pasienter som anslått i tabell 2. Pasienttallet er anslått av Gedeon Richter. Legemiddelverket 

har vurdert anslaget opp mot tall på pasienter med myomer som får utført kirurgi anslått av klinikere 

som legemiddelverket har vært i kontakt med, samt forskrivning av Esmya (ulipristal) fra årene før 

indikasjon ble begrenset. Det er ikke tatt med i vurderingen hvor mange pasienter som benytter 

standard legemiddelbehandling, da andre legemidler ikke refunderes av Folketrygden.  

 
Tabell 1: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Ryeqo og kirurgi over den neste 
femårs-perioden – dersom Ryeqo refunderes. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Ryeqo 
(relugoliks/østradiol/noretisteron)  

563 1 573 1 929 2 392 2 544 

Kirurgi (hysterektomi og 
myomektomi) 

1 206 1 002 702 502 402 

 
Tabell 2: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Ryeqo og kirurgi den neste femårs-

perioden – dersom Ryeqo IKKE refunderes. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Ryeqo 
(relugoliks/østradiol/noretisteron) 

0 0 0 0 0 

Kirurgi (hysterektomi og 
myomektomi)  

 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 

A.1.3 Estimat av utgifter per pasient 
 
Ryeqo administreres som tabletter av pasientene selv og gis fram til pasienten når menopause. Det 
antas at det ikke vil være behov for annen støttebehandling når Ryeqo gis. Total årlig 



21/16810  19.09.05.2022  Side 54/55 

 

behandlingskostnad for Ryeqo er beregnet som pris per pakning á 28 tabletter, 1 343,40 NOK delt på 
28 multiplisert med 365 dager, som gir 17 512 NOK inkl. mva.  
 
Dersom Ryeqo ikke innvilges refusjon tilbys pasientene NSAIDs og eventuelt jerntilskudd som 
støttebehandling. Denne behandlingen refunderes imidlertid ikke av folketrygden. 
Budsjettkonsekvensen for folketrygden vil bli en netto utgift tilsvarende kostnadene til Ryeqo. 

A.1.4 Budsjettvirkning  
De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i tabell 5.  

Tabell 3: Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av produkt ved aktuell 
indikasjon, maks AUP inkl. mva. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Ryeqo får refusjon 9 859 357 27 546 657 33 780 992 41 889 131 44 550 982 

Ryeqo ikke refundert 0 0 0 0 0 

Budsjettvirkning av anbefaling 9 859 357 27 546 657 33 780 992 41 889 131 44 550 982 

 

Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 

 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Ryeqo 

(relugoliks/østradiol/noretisteron) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. 44,5 mill. NOK inkl. 

mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 

A.2 Budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet  
 
Budsjettkonsekvensene for helse- og omsorgstjenesten samlet inkluderer konsekvensene for 

folketrygdens legemiddelbudsjett, som ble beregnet i foregående avsnitt. Under vises beregningen 

av budsjettkonsekvensene av virkningene på andre relaterte kostnader i helse- og omsorgtjenesten 

enn legemiddelutgiftene til folketrygden. 

A.2.1 Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling 
Det antas at Ryeqo reduserer antall kirurgiske prosedyrer som følge av myomer som anslått i tabell 1.  
 

A.2.2 Estimat av utgifter per pasient 
Kirurgiske prosedyrer som utføres for myomer består av hysterektomi (abdominal, laparoskopisk 
eller vaginal) og myomektomi (abdominal eller laparoskopisk), og har DRG-kode 359 som gir 1,564 
DRG-poeng. Enhetsprisen for 2022 er 47 742 NOK per DRG-poeng. Pris per prosedyre er 74 668 NOK. 
TCRM, transcervical myomektomi, utføres vanligvis dagkirurgisk, og har da DRG-kode 359O, som gir 
0,417 DRG-poeng og en enhetspris på 19 908 NOK. For å reflektere en blanding av disse prosedyrene, 
er kostnaden til kirurgi i budsjettberegningene satt til omtrent 70 000 NOK per pasient. 
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A.2.3 Budsjettvirkninger 
Tabell 8: Forventet budsjettvirkning for helse- og omsorgtjenesten samlet av forhåndsgodkjent 

refusjon for legemiddel ved aktuell indikasjon. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Legemidlet vi vurderer får 
forhåndsgodkjent refusjon: 

 94 279 357 97 686 657  82 920 992  77 029 131  72 690 982  

Hvorav: Legemiddelkostnader for 
Folketrygden 

9 859 357 27 546 657 33 780 992 41 889 131 44 550 982 

Hvorav: Andre relaterte kostnader i 
helse- og omsorgstjenesten  

84 420 000 70 140 000 49 140 000 35 140 000 28 140 000 

Minus: 
Legemidlet vi vurderer får ikke 
forhåndsgodkjent refusjon 

105 140 000 105 140 000 105 140 000 105 140 000 105 140 000 

Hvorav: Legemiddelkostnader for 
Folketrygden 

0 0 0 0 0 

Hvorav: Andre relaterte kostnader i 
helse- og omsorgstjenesten  

105 140 000 105 140 000 105 140 000 105 140 000 105 140 000 

= Budsjettvirkning av anbefaling -10 860 643 -7 453 343 -22 219 008 -28 110 869 -32 449 018 

 

Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet 

 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Ryeqo 

(relugoliks/østradiol/noretisteron) vil ha en total årlig budsjettbesparelse på ca. 32 mill. NOK inkl. 

mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 

 

 
 
                       


