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Indstilling:
Sekretariatet indstiller, at Medicinrådet godkender, at der udarbejdes et udkast til en fælles regional
behandlingsvejledning for kronisk leddegigt på baggrund af følgende
•

•
•

Siden den seneste opdatering af RADS behandlingsvejledning for dette terapiområde fra december
2016, har tofacitinib fået endelig godkendelse af EMA i foråret 2017 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx.
Derudover har baricitinib fået anbefaling til ibrugtagning fra KRIS, betinget af en indplacering i
behandlingsvejledningen.
Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes anbefalet eller er anbefalet til generel
ibrugtagning

Om terapiområdet:
Kronisk leddegigt (reumatoid artritis, RA) er en kronisk sygdom som er karakteriseret ved inflammatorisk
respons i led samt systemiske manifestationer, især aterosklerose. Sygdommen medfører en let forøget
dødelighed og en betragtelig risiko for invaliditet grundet leddestruktion, smerter og træthed [1]. I Dansk
Reumatologisk kvalitets- og forsknings Database (DANBIO) var der ved udgangen af 2016 registreret 29.000
patienter med RA [2].
Der findes ingen kurativ behandling, men adskillige muligheder for symptomlindrende og sygdomsmodificerende behandling (disease modifying antirheumatic drugs, DMARDs). Ved behandlingsopstart
anvendes såkaldte konventionelle syntetiske DMARDs, ofte methotrexat. Ved inadækvat respons kan der
anvendes yderligere konventionelle syntetiske DMARDs, eller tillægges behandling med et biologisk eller
syntetisk, targeteret lægemiddel. I DANBIO er mere end 5.000 patienter registret som værende i biologisk
behandling [2].

Baggrund for indstilling:
I den nuværende behandlingsvejledning fra RADS indgår 9 biologiske DMARDs, der alle er antistoffer mod
signalmolekyler eller celler, som tager del i det inflammatoriske respons [1]. xx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-x [x].

Der indgår ingen syntetiske, targeterede lægemidler i den eksisterende behandlingsvejledning. I den senest
opdaterede version af anbefalinger fra det europæiske videnskabelige selskab for reumatologi, EULAR,
indgår to syntetiske targeterede DMARDs med samme virkningsmekanisme (baricitinib og tofacitinib er
såkaldte Janus Kinase inhibitorer) [4]. I anbefalingerne er disse indplaceret i samme kategori af lægemidler
som biologiske DMARDs.
For enkelte patienter i biologisk eller syntetisk targeteret behandling vil kombinationsbehandling med
methotrexat ikke være en mulighed (omkring 20 % af den samlede population) [1]. Det er ikke samtlige
biologiske DMARDs som er godkendt til monoterapi, mens begge de syntetiske, targeterede DMARDs har
denne indikation.
På dette terapiområde skal der derfor tages stilling til behandlingen af fire undergrupper af patienter. Det
drejer sig om patienter, som endnu ikke har modtaget biologiske eller syntetiske, targeterede lægemidler
(såkaldte ”bionaive” patienter) og patienter som skal skifte behandling fra ét lægemiddel til et andet.
Derudover inddeles patienterne efter, om de modtager kombinationsterapi med methotrexat eller
biologisk/syntetisk, targeteret monoterapi.

Involverede parter:
Fagudvalget vedr. gigtsygdomme, Medicinrådet, lægemiddelfirmaerne og Amgros

Konsekvenser:
En revurdering af terapiområdet medfører at behandlingsvejledningen vil blive opdateret med syntetiske,
targeterede DMARDs. xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx.

Implementering:
Arbejdet vil følge den overordnede tidsramme, som er beskrevet i Medicinrådets metodebog vedr. fælles
regionale behandlingsvejledninger.

16.08.2017: Medicinrådet anbefaler at terapiområdet igangsættes
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