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REFUSJONSVEDTAK 
Statens legemiddelverk viser til deres dokumentasjon innsendt 21-12-2020 i forbindelse med 
vurdering av forhåndsgodkjent refusjon for rivaroksaban (Xarelto) etter folketrygdloven § 5-14, jf. 
blåreseptforskriften § 2 og legemiddelforskriften kapittel 14.  
 
Vedtak  
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8, er rivaroksaban (Xarelto) innvilget forhåndsgodkjent 
refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b med følgende informasjon: 
 
For Xarelto tabletter 15 mg og 20 mg (nytt refundert bruksområde og refusjonskoder i kursiv): 

Refusjonsberettiget bruk:  
Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert 
atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder 
f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av dyp 
venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos 
voksne. Behandling av venøs tromboembolisme (VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE 
hos barn og ungdom under 18 år etter minst 5 dager med innledende parenteral behandling med 
antikoagulanter. 
Refusjonskoder: 

ICPC ICD 
Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
K78 
K93 
K94 
K90 

Atrieflimmer/flutter 
Lungeemboli 
Dyp venetrombose 
Hjerneinfarkt 

 
 
 
208 

I26 
I48 
I80 
I82 
 
I63 
I67.6 

Lungeemboli 
Atrieflimmer og atrieflutter 
Flebitt og tromboflebitt 
Annen emboli og trombose 
i vener 
Hjerneinfarkt 
Ikke-pyogen trombose i 
intrakranielt venesystem 

 
 
 
 
 
208 
208 

      
Vilkår: 208 – Refusjon ytes kun til barn og ungdom til og med 17 år 
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For oral suspensjon (1 mg/mL): 

Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av venøs tromboembolisme (VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE hos 
nyfødte født på termin, spedbarn og småbarn, barn og ungdom under 18 år etter minst 5 dager 
med innledende parenteral behandling med antikoagulanter. 
Refusjonskoder: 

ICPC ICD 
Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
K93 
K94 
K90 

Lungeemboli 
Dyp venetrombose 
Hjerneinfarkt 

 I26 
I80 
I82 
 
I63 
I67.6 

Lungeemboli 
Flebitt og tromboflebitt 
Annen emboli og trombose i 
vener 
Hjerneinfarkt 
Ikke-pyogen trombose i 
intrakranielt venesystem 

 

      
Vilkår: 
  
  

 
Vedtaket gjelder følgende varenummer: 179552, 039141, 549674, 126926, 499273, 483217, 
525720, 103294, 466032, 573067, 448055, 433135 og 074668. 
 
Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.   
 
Vedtaket gjelder kun den bruken av legemidlet som er metodevurdert. Eventuelle andre 
bruksområder/ indikasjoner er ikke omfattet av dette vedtaket.  
 
Preparatet er gitt refusjon med refusjonspris, jf. legemiddelforskriften § 14-9. Refusjonspris er satt 
lik maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3. 
 
Vedtaket trer i kraft 15-02-2021. Forhåndsgodkjent refusjon gjelder tidligst fra denne dato, men 
ikke før markedsføringsdato i Norge. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det tilkommer nye 
forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf. legemiddelforskriften § 
14-11. 
 
Begrunnelse 
Vilkårene i blåreseptforskriften § 1b er oppfylt.  
 
Statens legemiddelverk har gjennomført en metodevurdering av rivaroksaban for behandling av 
venøs tromboembolisme hos barn, for allerede eksisterende styrker av legemidlet (15 og 20 mg 
tabletter) samt en ny formulering (oral suspensjon, 1 mg/mL), med bakgrunn i dokumentasjon 
innsendt av Bayer AS. 
 
Venøs tromboembolisme 
Venøs tromboembolisme (VTE) skyldes en tilstopping av en venøs blodåre (trombe; blodpropp), og 
inkluderer både dype venetromboser (DVT) og lungeemboli (LE). Ubehandlede tromber har alvorlig 
prognose. VTE hos barn oppstår oftest sekundært til andre tilstander eller hendelser, slik som 
prematuritet, medfødt hjertesykdom, traume, kirurgi, bruk av sentrale katetre eller immobilisering. 
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Forekomsten er vesentlig lavere hos barn enn hos voksne, og opptrer hyppigst før ettårsalderen og 
i tenårene (1). 
 
Behandling 
Dagens behandling av VTE hos barn baserer seg på bruk av antikoagulasjonslegemidler utenfor 
godkjent indikasjon (off-label). Dette kan være lavmolekylært heparin (LMWH; enoksaparin og 
dalteparin), ufraksjonert heparin eller warfarin. Pediatriveilederen for behandling av VTE (1) trekker 
særlig frem LMWH, da slik behandling har flere fordeler sammenlignet med ufraksjonert heparin og 
warfarin med tanke på farmakokinetikk, behov for monitorering, samt bivirkninger og interaksjoner 
med andre legemidler og kost. Enoksaparin og dalteparin gis som subkutan injeksjon 1-2 ganger 
daglig. Anbefalt behandlingslengde ved VTE hos barn varierer fra noen uker til 12 måneder (minst 3 
måneder for barn >2 måneder), avhengig av underliggende årsak for VTE. 
 
Rivaroksaban er en faktor Xa-hemmer, som hemmer både dannelsen av trombin og utviklingen av 
tromber ved å blokkere den indre og ytre reaksjonsvei i blodkoagulasjonskaskaden. Legemidlet har 
nylig blitt godkjent for behandling av VTE og forebygging av tilbakevendende VTE hos barn under 18 
år, etter minst 5 dager med initiell parenteral antikoagulasjonsbehandling. Tabletter à 15 og 20 mg 
er indisert for barn som veier henholdsvis 30-50 kg og ≥50 kg, og administreres en gang daglig. Barn 
som veier under 30 kg bør behandles med oral suspensjon, dosert etter vekt 2-3 ganger daglig.  
 
Kostnadseffektivitet 
Et positivt nytte/risiko-forhold av rivaroksaban for behandling og forebygging av VTE hos barn har 
blitt dokumentert gjennom studiene som ligger til grunn for utstedelse av markedsføringstillatelse. 
Legemidlet har flere ulike indikasjoner, og har tidligere blitt metodevurdert og funnet 
kostnadseffektiv for behandling og forebygging av DVT og LE hos voksne (2). Resultater fra fase III-
studien EPSTEIN-Jr indikerer at rivaroksaban har lignende effekter hos barn som hos voksne for 
aktuell indikasjon, sammenlignet med standard behandling med antikoagulasjonsmidler (3).  
 
Kostnaden forbundet med å behandle en pasient med rivaroksaban vil variere med 
behandlingsvarighet og pasientens vekt, samt formulering. Kostnaden per mg rivaroksaban i 
suspensjon tilsvarer kostnaden per tablett. Ved å bruke variasjonsbredden i vekt observert i 
EPSTEIN-Jr (2,7 – 135 kg), har Bayer beregnet at 90 dagers behandling av en pasient med 
rivaroksaban vil koste mellom 493–2055 NOK (maks AUP ekskl. mva). Tilsvarende vil prisen variere 
fra 46–2305 NOK for dalteparin og 224–8788 NOK for enoksaparin. For et barn som veier 20 kg, vil 
90 dagers behandling med rivaroksaban suspensjon, dalteparin eller enoksaparin koste henholdsvis 
2055 NOK, 341 NOK og 1657 NOK (maks AUP ekskl. mva). Behandling med LMWH krever 
monitorering i form av blodprøver og analyser – kostnader forbundet med dette er ikke inkludert. 
 
Budsjettkonsekvenser 
I mangel på norske tall for forekomst av VTE hos barn, har Bayer med utgangspunkt i svenske 
prevalensdata estimert at om lag 45 barn årlig kan være aktuelle for VTE-behandling i Norge. Bayer 
legger til grunn at disse pasientene i dag behandles med dalteparin eller enoksaparin. Rivaroksaban 
antas å ta over mesteparten av markedet i løpet av en femårsperiode, og Bayer estimerer 
budsjettkonsekvenser for Folketrygdens legemiddelbudsjett på under 20 000 NOK årlig de fem 
første årene etter innføring. Legemiddelverket har ikke gjort egne budsjettberegninger, men 
vurderer at det er sannsynlig med lave budsjettkonsekvenser i tråd med Bayers innsendelse. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
VTE vurderes som en alvorlig tilstand med behov for langvarig behandling. Rivaroksaban er tidligere 
vurdert som kostnadseffektiv behandling ved en lignende indikasjon hos voksne, og 
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Legemiddelverket finner det sannsynliggjort at effekten står i et rimelig forhold til kostnadene også 
hos barn. Dagens behandling av VTE hos barn foregår off-label, og med injeksjoner eller tabletter 
som krever oppfølging og monitorering. Legemiddelverket anser det som positivt med et 
behandlingsalternativ med godkjent indikasjon og en mer barnevennlig formulering. 
Indikasjonsutvidelsen vil ikke føre til en vesentlig økning i antall pasienter, og 
budsjettkonsekvensene for Folketrygdens legemiddelbudsjett vurderes å være minimale. 
 
Kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon er oppfylt, jf. legemiddelforskriften kapittel 
14.  
 
Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å føre legemidlet opp i refusjonslisten, jf. 
legemiddelforskriften kapittel 14 og blåreseptforskriften § 2. 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens legemiddelverk. 
For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. 
 
Saksbehandlingstid 
Det følger av legemiddelforskriften § 14-10 at vedtak etter § 14-8 skal fattes senest 180 dager etter 
at Statens legemiddelverk har mottatt opplysninger etter § 14-4. Statens legemiddelverk viser til 
følgende saksbehandlingstider: 
 
Innsendt dokumentasjon: 21-12-2020 
Mottatt og validert dokumentasjon (7 dager): 28-12-2020 
Opphold i saksbehandlingstiden: 0 dager 
Ferdig behandlet: 29-01-2021 
Total saksbehandlingstid: 32 dager 
 
Publisering 
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider: 
www.legemiddelverket.no.   
 
Statens legemiddelverk vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være 
forretningshemmeligheter etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30: 
 
"Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller 
forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, tie 
med det han slik får vite." 
 
Retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med metodevurderinger er publisert på Statens 
legemiddelverk sine nettsider.  
 
Statens legemiddelverk ber på dette grunnlag om deres tilbakemelding med hensyn til om vedtaket 
må anses for å inneholde forretningshemmeligheter. I så fall ber vi om en redegjørelse for hvilke 
opplysninger dette er, og en begrunnelse om hvorfor det vil være av konkurransemessig betydning 
å hemmeligholde opplysningene. Vi ber om at deres tilbakemelding er oss i hende senest tre uker 
etter mottak av dette vedtaket.  
 
 

https://legemiddelverket.no/andre-temaer/klage-pa-forvaltningsvedtak
http://www.legemiddelverket.no/
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Dokumentasjon%20til%20metodevurdering/taushetsplikt_metodevurderinger_jan%202017.pdf
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Dokumentet er godkjent og sendt elektronisk. 
 

Med vennlig hilsen  
STATENS LEGEMIDDELVERK  

Hallstein Husbyn  
enhetsleder   
  
 Kirsti Hjelme  
 lagleder 
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Helseøkonomiforvaltningen v/ Helene Winde  
Helseklage 
Orifarm AS 
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