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Medicinrådets anbefaling vedrørende 
budesonid smeltetablet til eosinofil øsofagitis 
 

Medicinrådet anbefaler 
budesonid smeltetablet til patienter med eosinofil øsofagitis, som har klinisk og histologisk 
behandlingssvigt på protonpumpehæmmere.  
 
Vi anbefaler budesonid smeltetablet, fordi det samlet set  

• har moderat merværdi. Det betyder, at det er noget bedre for patienterne end ikke at modtage 
behandling. 

• Samtidig vil omkostningerne til lægemidlet være rimelige i forhold til lægemidlets effekt. 
 

 
 

 

 

 

Værdi for patienterne 
Budesonid smeltetablet til eosinofil øsofagitis har en moderat værdi sammenlignet med placebo. Det 
betyder, at budesonid smeltetablet samlet set er noget bedre for patienterne end ingen behandling.  
 
I det kliniske studie fik mange flere patienter histologisk remission, når de blev behandlet med budesonid 
smeltetablet end placebo. Det betyder, der ikke er sygdomsaktivitet i vævsprøver. Samtidig fik flere 
patienter klinisk remission, hvilket betyder, at de ikke længere har symptomer på sygdommen.  
 
Bivirkningerne i det kliniske studie var forbigående og kan håndteres. Der blev ikke dokumenteret en 
forbedring i patienternes livskvalitet. 
 
Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af budesonid smeltetablet med placebo, er lav. Det 
betyder, at nye studier med moderat sandsynlighed kan ændre konklusionen. 

Omkostninger for sundhedsvæsenet 
I officielle priser vil det koste ca. 270.000 kr. mere at behandle én patient med budesonid smeltetablet i 44 
år, end hvis patienterne ikke modtager behandling. Hvis en patient behandles i 5 år, koster det ca. 65.000 
kr. mere, end hvis patienterne ikke modtager behandling. Da ca. 1.200 patienter med eosinofil øsofagitis 
kan blive behandlet, vil anbefalingen betyde, at de årlige budgetkonsekvenser i år 5 vil være ca. 12,1 mio. 
kr. Dette gælder, hvis budesonid smeltetablet bliver udskrevet fra sygehuse. Hvis lægemidlet udleveres i 
primærsektoren, vil de årlige budgetkonsekvenser i år 5 være ca. 7,2 mio. kr. 
 
Lægemiddelfirmaet har dog givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle tal lavere.  
 
Der er væsentlige usikkerheder forbundet med den sundhedsøkonomiske analyse, hvad angår antallet af 
patienter, der kan behandles med lægemidlet, og hvor mange behandlinger hver patient vil modtage.  

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 Medicinrådet råder regionerne til at bruge budesonid smeltetablet til patienter 
med eosinofil øsofagitis, som har oplevet behandlingsvigt på protonpumpehæmmere, men ikke 
nødvendigvis som førstevalg til alle patienter. 
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Alvorlighed 
Medicinrådet har taget højde for alvorligheden af sygdommen og symptomerne i vurderingen af 
budesonid smeltetablets værdi for patienterne.  
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