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Medicinrådets anbefaling vedrørende 
galcanezumab til forebyggende behandling 
af kronisk migræne 
 

Medicinrådet anbefaler 
galcanezumab til patienter med kronisk migræne, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere 
forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum. 
 
Vi anbefaler galcanezumab, fordi det samlet set vurderes som et ligestillet behandlingsalternativ til 
erenumab og fremanezumab. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige.  

 

 
 

 

 

 

Værdi for patienterne 
Der er ikke påvist en merværdi af galcanezumab sammenlignet med erenumab til patienter med kronisk 
migræne, som har oplevet behandlingssvigt på to tidligere forebyggende behandlinger i forhold til 
gældende standardbehandling. Omvendt tyder den tilgængelige evidens heller ikke på, at der er en negativ 
værdi. Derfor vurderer Medicinrådet, at galcanezumab er et klinisk ligestillet alternativ til erenumab og 
fremanezumab. Det betyder, at galcanezumab samlet set vurderes at være lige så effektivt og sikkert som 
erenumab og fremanezumab.  
 
Der foreligger ikke direkte sammenlignende studier mellem galcanezumab, erenumab eller 
fremanezumab. Medicinrådets kategorisering har derfor taget udgangspunkt i en indirekte sammenligning 
mellem galcanezumab og erenumab. De indirekte analyser er forbundet med usikkerhed, som betyder at 
værdien af galcanezumab sammenlignet med erenumab ikke formelt kan kategoriseres i henhold til 
Medicinrådets metoder. 
 
Kvaliteten af data for sammenligningen mellem galcanezumab og erenumab er lav. Det betyder, at nye 
studier med moderat sandsynlighed kan ændre konklusionen. 

Omkostninger for sundhedsvæsenet 
I officielle priser vil det koste ca. 2.000 kr. mindre til 4.500 kr. mere at behandle én patient med 
galcanezumab i 5 år sammenlignet med hvad det koster med de lægemidler, man bruger i dag. Da ca. 120 
patienter forventes at blive behandlet med galcanezumab, vil det samlet koste ca. 600.000 kr. mere i år 5.  
Lægemiddelvirksomhederne har dog givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle tal anderledes. 

Alvorlighed 
Medicinrådet har ikke anvendt alvorlighedsprincippet i beslutningsgrundlaget for anbefalingen af 
galcanezumab. 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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Anbefalingen betyder 
Anbefalingen betyder, at regionerne kan bruge galcanezumab til patienter med kronisk migræne, som har 
oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét 
antiepileptikum, men ikke nødvendigvis som førstevalg til alle patienter. 
 
Medicinrådet anbefaler, at regionerne blandt galcanezumab, erenumab og fremanezumab vælger det af de 
tre lægemidler, der er forbundet med de laveste omkostninger. 
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