
 

MEDICINRÅDET ANBEFALER IKKE 
guselkumab til patienter med psoriasisartrit.  

Medicinrådet anbefaler ikke guselkumab, fordi det er et dårligere lægemiddel end den behandling, 
patienterne får i dag. Guselkumab er mindre effektivt til at forhindre kroniske skader i leddene samt 
kontrollere patienternes sygdomsaktivitet end nuværende standardbehandling. 

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

VÆRDI FOR PATIENTERNE  Guselkumab er blevet vurderet til patienter med psoriasisartrit uden eller 
med moderat til svær plaque psoriasis, som har haft et utilstrækkeligt 
respons på, eller som har været intolerante over for en forudgående 
behandling med et sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel 
(DMARD). Forebyggelse af kroniske ledskader og kontrol af patienternes 
sygdomsaktivitet er de primære mål med behandlingen. På baggrund af 
fagudvalgets vurdering og klinisk erfaring finder Medicinrådet det 
sandsynligt, at guselkumab er en mindre effektiv behandling til at forebygge 
kroniske skader i leddene, sammenlignet med nuværende 
standardbehandling, som er enten adalimumab eller ixekizumab. Derudover 
er guselkumab sandsynligvis også mindre effektivt til at kontrollere 
patienternes sygdomsaktivitet sammenlignet med nuværende 
standardbehandling.  

Medicinrådet fremhæver, at nye studier med direkte sammenligninger af 
guselkumab med nuværende standardbehandling muligvis kan ændre 
konklusionen. 

OMKOSTNINGER FOR 
SUNDHEDSVÆSENET 

 Da guselkumab er en mindre effektiv behandling end nuværende 
standardbehandling, 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 guselkumab er et dårligere lægemiddel for patienter sammenlignet med 
nuværende standardbehandling. 
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Medicinrådets anbefaling vedrørende 
guselkumab til behandling af 
psoriasisartrit 
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ALVORLIGHED  Sygdommens alvorlighed er altid medtaget i Medicinrådets vurdering af et 
lægemiddels værdi. Det sker i forbindelse med valget af effektmål og den 
vægt, Medicinrådet tillægger effektestimaterne, hvilket er forskelligt alt efter 
typen af effektmål. Derudover har Medicinrådet formuleret et 
alvorlighedsprincip, som Medicinrådet kan inddrage i helt særlige situationer. 
Dette har ikke været nødvendigt i denne sag. 

ANBEFALINGEN BETYDER  Anbefalingen betyder, at Medicinrådet råder regionerne til ikke at bruge 
guselkumab til patienter med psoriasisartrit. 

Fagudvalgets sammensætning kan ses på Medicinrådets hjemmeside. 
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Om Medicinrådets anbefaling 
Medicinrådets anbefaling er et klinisk og økonomisk baseret råd til regionerne til brug for deres beslutning om at 
anvende et givet lægemiddel. Anbefalingen bygger på en vurdering af, om omkostningerne vedrørende brug af 
lægemidlet er rimelige, når man sammenligner dem med lægemidlets værdi for patienterne. I vurderingen af 
værdien for patienterne indgår både lægemidlets gavnlige effekter og bivirkninger. I nogle tilfælde spiller 
sygdommens alvorlighed en særlig rolle i afvejningen af forholdet mellem omkostninger og værdi. 
© Medicinrådet, 2021. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. 
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