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Medicinrådets anbefaling vedrørende 
brolucizumab til våd aldersrelateret 
makuladegeneration 
 

Medicinrådet anbefaler ikke 
brolucizumab til patienter med våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD). 
 
Vi anbefaler ikke brolucizumab, fordi  

- det samlet set har negativ værdi sammenlignet med aflibercept. Det betyder, at det er dårligere for 
patienterne end de lægemidler, man bruger i dag. 

 
Medicinrådet kan derfor ikke anbefale brolucizumab som mulig standardbehandling uanset pris. 

 

 
 

 

 

Værdi for patienterne 
Brolucizumab til behandling af patienter med våd AMD har en negativ værdi sammenlignet med 
aflibercept. Det betyder, at brolucizumab samlet set er dårligere for patienterne end de lægemidler, man 
bruger i dag. Medicinrådet har lagt vægt på, at målet med behandling med brolucizumab er at hindre en 
forværring af den synsstyrke, der var ved behandlingens opstart. Brolucizumab medfører synsstabilisering 
for langt størstedelen af patienterne tilsvarende effekten af det nuværende førstevalg aflibercept, men 
medfører synstruende bivirkninger for en større gruppe patienter sammenlignet med aflibercept. Da der 
med den nuværende behandling ses meget få alvorlige bivirkninger, vurderer Medicinrådet, at 
brolucizumab har en negativ værdi for patienterne grundet den hyppigere forekomst af synstruende 
bivirkninger. 
 
Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af brolucizumab med aflibercept, som er det 
lægemiddel, man bruger i dag, er moderat. Det betyder, at nye studier med lav sandsynlighed kan ændre 
konklusionen. 

Omkostninger for sundhedsvæsenet 
Da brolucizumab har en negativ værdi, er Medicinrådets anbefaling baseret alene på den kliniske 
vurdering. Omkostningerne forbundet med behandlingen vurderes ikke at være relevante, da en lavere pris 
ikke vil ændre på konklusionen om, at brolucizumab er et dårligere lægemiddel for patienter grundet 
bivirkninger.  

Alvorlighed 
Medicinrådet har taget højde for alvorligheden af sygdommen og symptomerne i vurderingen af 
brolucizumabs værdi for patienterne.  
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Anbefalingen betyder 
Regionerne bør i udgangspunktet ikke bruge brolucizumab til patienter med våd AMD.  
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