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Om Medicinrådet 
Medicinrådet er et uafhængigt råd etableret af Danske Regioner.  
 
Medicinrådet vurderer, om nye lægemidler og indikationsudvidelser skal anbefales som 
mulig standardbehandling. Medicinrådet udarbejder også behandlingsvejledninger og 
rekommandationer for anvendelse af medicin på sygehusene. Derudover kan 
Medicinrådet tage andre typer sager op, der handler om medicinanvendelse. 

Om protokollen 
Protokollen beskriver, hvordan Medicinrådet vil foretage vurderingen af lægemidlets 
værdi for patienterne. Den indeholder et eller flere kliniske spørgsmål, som den 
ansøgende virksomhed skal besvare i sin endelige ansøgning. Til hvert spørgsmål knytter 
sig en definition af patientgruppen, det lægemiddel, Medicinrådet undersøger, den 
behandling, Medicinrådet sammenligner med, og effektmålene. Udover de(t) kliniske 
spørgsmål indeholder protokollen også en beskrivelse af, hvordan litteratursøgning, -
selektion og databehandling skal foregå. 
 
Protokollen er udarbejdet med udgangspunkt i Håndbog for Medicinrådets proces og 
metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser, som du kan finde på 
Medicinrådets hjemmeside under siden Metoder, og den ansøgende virksomheds 
foreløbige ansøgning, der fortæller, hvilke data der findes for lægemidlet. 
 
Fremkommer der nye og væsentlige oplysninger i sagen af betydning for protokollens 
indhold, kan Medicinrådet tage protokollen op til fornyet behandling. Det samme gælder, 
hvis der er begået væsentlige fejl i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende 
protokollen. Hvis Medicinrådet foretager ændringer i protokollen, vil den ansøgende 
virksomhed få besked. 
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1. Begreber og forkortelser 
 

AAR  Annualized attack rate (årlig anfaldsrate) 

AHP  Akut hepatisk porfyri 

AIP  Akut intermitterende porfyri 

ALA  5-aminolevulinat 

ALAS1   Aminolevulinsyre syntase 1 

CI  Konfidensinterval 

EMA  Det Europæiske Lægemiddelagentur (European Medicines Agency) 

EPAR  European Public Assessment Report 

GRADE  System til at vurdere evidens (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation) 

HCP  Heriditær koproporfyri 

HR  Hazard ratio 

ITT  Intention to treat 

OR  Odds ratio 

PBG  Porphobilinogen 

PICO  Population, intervention, komparator og effektmål (Population, Intervention, 
Comparator and Outcome) 

PP  Per-protocol 

RCT  Randomiseret kontrolleret studie (Randomised Controlled Trial) 

RR  Relativ risiko 

SMD  Standardized Mean Difference 

VP  Variegat porfyri 
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2. Introduktion 
Protokollen er udarbejdet, fordi Medicinrådet har modtaget en foreløbig ansøgning fra 
Alnylam, som ønsker, at Medicinrådet vurderer givosiran (Givlaari™) til behandling af 
akut hepatisk porfyri. Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning den 7. februar 
2020. Alnylam fik forhåndsgodkendelse (positive opinion) i EMA den 30. januar 2020. 

2.1 Akut hepatisk porfyri 
Porfyri er en gruppe af sjældne, arvelige sygdomme, som skyldes nedsat aktivitet af et af 
otte enzymer, der indgår i dannelsen af hæm, der blandt andet findes i hæmoglobin og 
leverens cytokrom P450-system. Ved nedsat enzymaktivitet som følge af en 
sygdomsfremkaldende genetisk variant ophobes forstadier til hæm, hvilket kan føre til 
udvikling af symptomer på porfyri [1–3].    
 
Man har i dag kendskab til 10 forskellige subtyper af porfyri. De klassificeres som enten 
hepatiske eller erythropoietiske, afhængigt af hvor i kroppen forstadierne primært 
dannes, og akutte (neurologiske) eller kutane (fotosensitive), afhængigt af hvordan 
sygdommen overvejende manifesteres [1–3].  
 
Ved akut hepatisk porfyri (AHP) ophobes neurotoksiske forstadier til hæm kaldet 5-
aminolevulinat (ALA) og porphobilinogen (PBG), hvilket kan udløse akutte anfald og 
forårsage kroniske symptomer. Den hyppigste type af AHP i Danmark er akut 
intermitterende porfyri (AIP), men typerne heriditær koproporfyri (HCP) og variegat 
porfyri (VP) ses også [1–3]. Forekomsten af AIP i Danmark er omkring 2-3/100.000, mens 
incidensen er ukendt. Der kendes til ca. 10 personer i Danmark med henholdsvis HCP og 
VP [1]. Sygdommen rammer oftest kvinder [3,4]. 
 
Blandt bærere af genetiske varianter, der kan føre til AHP, vil mere end 80 % aldrig 
opleve et porfyrianfald, mens de, der udvikler AHP, vil opleve ét til adskillige anfald. 3-8 
% af symptomatiske patienter har tilbagevendende anfald. Symptomer på AHP 
indtræder typisk efter puberteten. Varigheden af et anfald kan være fra timer til flere 
uger. Et akut anfald viser sig ved neuro-viscerale symptomer, herunder særligt intense 
mavesmerter foruden opkastning og forstoppelse, intense rygsmerter, takykardi 
(forhøjet hjerterytme), hypertension (forhøjet blodtryk), paræstesier (føleforstyrrelser), 
pareser (delvise lammelser) og psykiske symptomer som f.eks. depression og 
hallucinationer. Hvis ubehandlet kan et svært anfald i sjældne tilfælde være dødeligt [1–
3]. Patienter med HCP og VP vil desuden også kunne have kutane symptomer som 
skrøbelig hud, vesikler, sår, hyperpigmentering (ændringer i hudfarve) og hypertrikose 
(øget behåring) [1]. Omkring 2/3 af de patienter, der oplever tilbagevendende akutte 
anfald, oplever også kroniske symptomer, der ofte viser sig som smerter i 
bevægeapparatet, kvalme, træthed og angst [4,5]. 
 
De hyppigste faktorer, som kan udløse et anfald, er psykiske og fysiske belastninger som 
infektioner, faste (nedsat kulhydratindtag), alkohol, stress og medicin [1–3]. 
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2.2 Givosiran 
Givosiran er godkendt af EMA med indikation til behandling af akut hepatisk porfyri 
(AHP) hos voksne og unge i alderen 12 år og ældre. Givosiran er et Orphan drug, som har 
fået tildelt PRIME designation og været igennem Accelerated assessment i EMA [4,6]. 
 
Givosiran er en RNAi-behandling rettet mod enzymet aminolevulinsyre syntase 1 
(ALAS1), som er ansvarlig for det første trin i dannelsen af hæm i leveren. Givosiran 
forårsager nedbrydning af ALAS1 mRNA i leverceller, hvilket medfører, at niveauet af de 
neurotoksiske forstadier til hæm (ALA og PBG) reduceres, hvilket kan reducere antallet af 
akutte porfyrianfald. Givosiran er en forebyggende behandling, som kan reducere 
antallet af akutte porfyrianfald [4,6].  
 
Givosiran administreres via subkutan injektion. Den anbefalede dosis er 2,5 mg/kg én 
gang månedligt. Behandlingen kan potentielt fortsætte i patientens levetid, medmindre 
behandlingsafbrydelse eller seponering er klinisk indikeret [4,6]. Effekten af givosiran er 
undersøgt hos patienter med aktiv sygdom og betydelige symptomer, der kræver 
indlæggelse to eller flere gange på seks måneder. Fagudvalget ønsker derfor at vurdere 
effekten af behandlingen i en tilsvarende dansk population. Baseret på tilgængelig 
information om patienter fulgt ved endokrinologisk afdeling, OUH, som har 
landsfunktion for behandling af patienter med porfyri med indlæggelsesbehov som 
anført, vurderes det, at den danske patientpopulation aktuelt udgør mindre end 5 
personer. 

2.3 Nuværende behandling 
Der findes for nuværende ingen godkendte behandlingsmuligheder til at forebygge 
anfald eller behandle eventuelle kroniske symptomer. Patienter kan forsøge at håndtere 
sygdommen ved at undgå faktorer, som kan udløse anfald. Hvis patienten oplever 
symptomer eller anfald, skal disse håndteres, som de fremkommer [4].  
 
Patienten kan ofte selv behandle milde symptomer ved at indtage en øget mængde 
glukose (4-6 stykker sukker/time svarende til 10-15 g/time). Tilførsel af glukose hæmmer 
de første trin i dannelsen af hæm. Hvis glukosetilførsel ikke medfører bedring i løbet af 3 
døgn, bør indlæggelse på hospital overvejes. Den initiale behandling på hospitalet er 
glukoseinfusion (300-400 g/døgn). Behandlingen skal fortsætte, til symptomerne er 
svundet [2,3]. 
 
Ved manglende effekt af glukoseinfusion eller ved alvorlige anfald behandles med 
hæmin, et middel udvundet af blod. Infusion af hæmin bremser effektivt dannelsen af 
hæm ved at hæmme det første hastighedsbestemmende enzym i syntesen. Hæmin 
tilføres dagligt i op til 4 døgn. Klinisk effekt på smerter og viscerale symptomer 
forekommer efter 1-2 døgn, men virkningen af hæmin på eventuelle pareser og 
lammelser er dårligere [7]. Derudover kan symptomatisk behandling, herunder 
behandling af smerter, hypertension, takykardi, kvalme, opkast og kramper, formindske 
symptomerne på AHP, både under og mellem anfald. Hæmin er forbundet med en række 
bivirkninger, blandt andet forgiftning ved jernophobning (forhøjet serum-ferritin) [8]. 
Biokemisk kan effekten monitoreres ved daglig måling af ALA og PBG i urinen [2,3].  
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3. Kliniske spørgsmål 
Medicinrådet bruger kliniske spørgsmål til vurderinger af lægemidlers værdi for 
patienterne. Til hvert spørgsmål knytter sig en definition af patientgruppen (population), 
af det lægemiddel, Medicinrådet undersøger (interventionen), af den behandling, 
Medicinrådet sammenligner med (komparator(er)), og af effektmålene. 

3.1 Klinisk spørgsmål 1 
Hvilken værdi har givosiran sammenlignet med placebo for patienter med akut hepatisk 
porfyri? 

Population 
Voksne og unge i alderen 12 år og ældre med akut hepatisk porfyri med aktiv sygdom og 
betydelige symptomer, der medfører to eller flere indlæggelser i løbet af seks måneder.  

Intervention 
Givosiran 2,5 mg/kg administreret via subkutan injektion én gang månedligt.   

Komparator 
Placebo. 

Effektmål 
De valgte effektmål fremgår af tabel 1. 

3.2 Effektmål 
Medicinrådet mener, at vurderingen af lægemidlets værdi bliver bedst understøttet af de 
effektmål, der er nævnt i tabel 1. For hver effektmål har Medicinrådet fastsat en mindste 
klinisk relevant forskel (MKRF). I det følgende afsnit argumenterer Medicinrådet for 
valget af effektmål og MKRF. 
 

Tabel 1   Oversigt over valgte effektmål 

Effektmål* Vigtighed Effektmålsgruppe** Måleenhed Mindste klinisk 
relevante forskel 

Porfyrianfald 

 

Kritisk Livskvalitet, 
alvorlige 
symptomer og 
bivirkninger 

 

Procentuel ændring i årlig 
anfaldsrate (AAR) målt fra baseline.  

50 procentpoint  

Gennemsnitlig ændring i årlig 
anfaldsrate (AAR) målt fra baseline. 

4 anfald 

Andel af patienter, som er fri for 
anfald. 

25 procentpoint 
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Effektmål* Vigtighed Effektmålsgruppe** Måleenhed Mindste klinisk 
relevante forskel 

Livskvalitet Vigtig Livskvalitet, 
alvorlige 
symptomer og 
bivirkninger 

Median ændring fra baseline i 
ugentligt gennemsnit af værste 
daglige smerte målt med numeric 
rating scale (NRS) på BPI-SF. 

2 point  

Median ændring fra baseline i 
ugentligt gennemsnit af værste 
daglige udmattelse målt med 
numeric rating scale (NRS) på BPI-
SF. 

2 point 

Median ændring fra baseline i PCS 
på SF-12. 

5 point 

Median ændring fra baseline i MCS 
på SF-12. 

10 point 

Bivirkninger Vigtig  Livskvalitet, 
alvorlige 
symptomer og 
bivirkninger 

Andel patienter, der ophører 
behandling pga. uønskede 
hændelser.  

10 procentpoint 

Andel patienter, der oplever 
alvorlige uønskede hændelser. 

10 procentpoint 

Kvalitativ gennemgang af 
bivirkningsprofilen for givosiran. 

Narrativ 
vurdering 

*For alle effektmål ønsker Medicinrådet data med længst mulig opfølgningstid, medmindre andet er angivet.  
** Effektmålsgruppe refererer til de væsentlighedskriterier, som Medicinrådet lægger til grund for kategoriseringen af de relative 
forskelle i effekt, bivirkninger eller livskvalitet. 

 

3.2.1 Kritiske effektmål 

Porfyrianfald 
Frekvensen af anfald er en repræsentativ indikator for sværhedsgraden af AHP. 
Forebyggelse af akutte anfald er desuden et behandlingsmål i sig selv. Fagudvalget anser 
derfor effektmålet som kritisk. 

Årlig anfaldsrate (AAR) 
Årlig anfaldsrate, AAR, er et mål for den årlige rate af anfald, som kræver indlæggelse på 
hospital med efterfølgende behandling.  
 
Fagudvalget finder det relevant at se data for de patienter, der har en høj sygdomsbyrde 
i form af mange indlæggelseskrævende anfald. 
 
Fagudvalget ønsker effektmålet opgjort som den gennemsnitlige ændring i antal anfald 
per år. Der findes ikke en veletableret mindste klinisk relevant forskel for dette 
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effektmål, men fagudvalget vurderer, at en forskel på fire akutte anfald per år vil have en 
væsentlig betydning for patienten.  
 
Idet der er stor variation blandt AHP-patienter i årlige antal anfald, finder fagudvalget det 
desuden relevant at se data for den relative effekt. Fagudvalget ønsker derfor 
effektmålet opgjort som en forskel i den gennemsnitlige procentuelle ændring i AAR målt 
fra baseline. Der findes ikke en veletableret mindste klinisk relevant forskel for dette 
effektmål, men fagudvalget vurderer, at en halvering i AAR, svarende til en forskel på 50 
procentpoint, vil have en væsentlig betydning for patienten.  
 
Fagudvalget ønsker desuden en opgørelse af AAR ved baseline og længst mulig 
opfølgningstid samt den gennemsnitlige procentuelle ændring i AAR målt fra baseline 
opgjort for hver studiearm. Da porfyrianfald kan påvirkes af hormonelle ændringer, 
ønsker fagudvalget også belyst, om der er kønsmæssige forskelle i effekten. 

Andel af patienter, som er fri for anfald 
I supplement til det kontinuerte effektmål AAR ønsker fagudvalget en opgørelse af 
andelen af patienter, som er fri for indlæggelseskrævende anfald ved længst mulig 
opfølgningstid, dog minimum 6 måneder. Der findes ikke en veletableret mindste klinisk 
relevant forskel for dette effektmål. Fagudvalget vurderer, at en forskel på 25 
procentpoint i andelen af patienter, der er fri for anfald, viser en effekt af behandlingen, 
og derfor er klinisk relevant. Fagudvalget ønsker desuden andelen af patienter, som er fri 
for anfald, opgjort for hver studiearm i forhold til baseline.  

3.2.2 Vigtige effektmål 

Livskvalitet   
Patienter med AHP har ofte nedsat livskvalitet. Sygdommens uforudsigelighed og 
sværhedsgrad påvirker patienternes hverdagsliv. Patienter vil i forbindelse med anfald 
opleve en stor sygdomsbyrde, særligt på grund af de smerter, som opleves under anfald. 
Perioderne mellem anfald er ofte forbundet med bekymringer for nye anfald, og flere 
oplever depression og angst. Derfor har mange patienter med AHP nedsat evne til at 
socialisere, udføre daglige aktiviteter, gå på arbejde eller i skole. Med tiden vil mange 
patienter få kroniske symptomer, hvilket nedsætter deres livskvalitet yderligere. På den 
baggrund, anser fagudvalget livskvalitet som et vigtigt effektmål. 
 
Fagudvalget ønsker livskvalitet opgjort ved brug af nedenstående redskaber:  
 
Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF) Numeric Rating Scale (NRS)  
BPI-SF måler patientens værste smerte og værste udmattelse i løbet af de sidste 24 
timer. Smerte og udmattelse vurderes dagligt af patienten og angives på en skala fra 0-
10, hvor en lavere score indikerer mindre smerte/udmattelse. Fagudvalget ønsker 
effektmålet opgjort som median ændring fra baseline i ugentligt gennemsnit af værste 
daglige smerte/udmattelse målt med numeric rating scale (NRS) på BPI-SF. Den mindste 
klinisk relevante forskel fastsættes til 2,0 point, som i en række studier vurderes til at 
repræsentere en meningsfuld forbedring for patienten [9]. 
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12-Item Short-Form Health Survey (SF-12)  
SF-12 er et spørgeskema, som administreres af patienten selv, og som bruges til at måle, 
hvordan patientens fysiske og mentale helbred påvirker patientens hverdag. SF-12 er 
inddelt i 8 domæner, der tilsammen giver en fysisk og en mental komponent (hhv. PCS 
og MCS). Resultatet gives på en skala fra 0-100, hvor en højere score indikerer bedre 
helbred. Fagudvalget ønsker effektmålet opgjort som median ændring fra baseline i 
PCS/MCS på SF-12. Den mindste klinisk relevante forskel er i tidligere studier fastsat 
mellem 2,5-12 point for PCS og 7-16 for MCS og fastsættes til hhv. 5 og 10 point [10,11]. 
Fagudvalget ønsker desuden at se resultaterne for hvert enkelt domæne.  

Bivirkninger 
Bivirkninger belyser de negative konsekvenser, patienten kan opleve ved behandling 
med lægemidler. Da AHP er en livslang sygdom, anser fagudvalget bivirkninger som et 
vigtigt effektmål. Fagudvalget ønsker at se på bivirkninger ud fra to kvantitative mål, 
andel patienter, der oplever alvorlige uønskede hændelser, og andel patienter, der 
ophører på grund af uønskede hændelser og et kvalitativt mål i form af en narrativ 
beskrivelse af bivirkningsprofilen for givosiran.  
 
Andel patienter, der ophører behandling på grund af uønskede hændelser 
Fagudvalget finder, at andelen af patienter, som ophører behandling på grund af 
uønskede hændelser, er relevant for vurderingen, da det giver en indikation af, om 
medicinen tolereres. Da behandlingen er livslang, er det vigtigt, at behandlingen 
tolereres af størstedelen af patienterne. Fagudvalget vurderer, at en forskel på 10 
procentpoint i andelen af patienter, der ophører behandling på grund af uønskede 
hændelser, er klinisk relevant. Fagudvalget ønsker desuden en beskrivelse af, hvilke 
uønskede hændelser der forårsager behandlingsophør.   
 
Andel patienter, der oplever alvorlige uønskede hændelser 
Fagudvalget finder, at andelen af patienter, som oplever en eller flere alvorlige uønskede 
hændelser, er relevant for vurderingen, da givosiran er et nyt lægemiddel med en ny 
virkningsmekanisme. Da ubehandlet porfyri er forbundet med alvorlige symptomer og 
nedsat livskvalitet for patienten, ligesom et akut anfald kan forværre tilstanden, 
accepteres en vis forekomst af alvorlige uønskede hændelser. Fagudvalget vurderer, at 
en forskel på 10 procentpoint i andelen af patienter, der oplever alvorlige uønskede 
hændelser, er klinisk relevant. 
 
Kvalitativ gennemgang af bivirkningsprofilen for givosiran 
Fagudvalget ønsker at foretage en kvalitativ gennemgang af bivirkningsprofilen for 
givosiran med henblik på at vurdere bivirkningernes alvorlighed, type, hyppighed og 
håndterbarhed. Ansøger bedes derfor bidrage med en opgørelse og narrativ beskrivelse 
af bivirkningsprofilen baseret på studier, produktresuméet og EPAR’en. 
Patienter med porfyri er i øget risiko for udvikling af nyresygdom (nedsat funktion) og 
primær leverkræft. Såfremt ansøger har data på disse variable, ønsker fagudvalget en 
opgørelse over andelen af patienter, som har reduktion i nyrefunktion (kontinuerlig) og 
debut af leverkræft. 
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3.2.3 Mindre vigtige effektmål 

Fagudvalget har taget stilling til nedenstående effektmål, som indgår i det kliniske studie 
af givosiran. Fagudvalget ønsker ikke, at disse skal indgå i vurderingen af lægemidlet af 
årsager, som er forklaret nedenfor.  

Niveau af ALA og PBG i urin  
Patienter med AHP vil ofte have forhøjede værdier af ALA og PBG i urinen i perioder 
uden anfald og i langt de fleste tilfælde forhøjet PBG under anfald, og effekt af 
behandling af anfald kan monitoreres ved måling af ALA og PBG. Fagudvalget vurderer, 
at dette effektmål er mindre vigtigt i denne sammenhæng, da det væsentligste mål for 
effekt af behandlingen er AAR.  

Rate af alle porfyrianfald 
Rate af alle porfyrianfald er et komposit mål, som omfatter anfald, som kræver 
indlæggelse på et hospital, akut besøg i sundhedsvæsnet eller administration af IV-
hæmin. Målet inkluderer dog også anfald, der ikke kræver indlæggelse på et hospital, 
akut besøg i sundhedsvæsnet eller administration af IV-hæmin. Effektmålet inkluderer 
dermed mindre alvorlige anfald, som dog har betydning for patientens livskvalitet. 
Fagudvalget vurderer, at dette effektmål er tilstrækkeligt dækket af effektmålene 
”porfyrianfald” og ”livskvalitet”. 

Antal dage med brug af smertestillende 
Patienter med AHP vil ofte opleve ret udtalte smerter. Disse håndteres med 
smertestillende medicin, der ved anfald oftest omfatter morfin. Reduktion i brug af 
smertestillende medicin indikerer en reduktion af smerter. Fagudvalget vurderer, at 
dette effektmål er mindre vigtigt, da givosiran ikke forventes at kunne fjerne 
eksisterende skader, og patienter med kroniske smerter vil derfor ikke forventes at 
kunne reducere antallet af dage med brug af smertestillende.  
 
 

4. Litteratursøgning 
Medicinrådets vurdering af lægemidlets værdi vil i udgangspunktet være baseret på data 
fra fuldtekstartikler publiceret i videnskabelige, fagfællebedømte (peer-reviewed) 
tidsskrifter og data fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) European Public 
Assessment Reports (EPAR). Herudover kan data fra Food and Drug Administration (FDA) 
og internationalt anerkendte HTA-agenturer (fx NICE, EUnetHTA, FINOSE og IQWiG) 
indgå i vurderingen. Hvis disse data er tilstrækkelige til at kunne vurdere lægemidlet, vil 
Medicinrådet som hovedregel ikke anvende andre data1. Data skal derudover stemme 
overens med protokollens beskrivelser. Hvis ansøger har kendskab til upublicerede data, 
der kan belyse eventuelle angivne mangler, kan de indgå/indsendes, jf. Medicinrådets 
kriteriepapir.  
 

 
1 For yderligere detaljer se Medicinrådets kriteriepapir om anvendelse af upublicerede data 

https://medicinraadet.dk/media/louf5ufc/kriteriepapir-om-anvendelse-af-upublicerede-data-godkendt-af-raadet-19-02-20_final-a.pdf
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Medicinrådet har på baggrund af den foreløbige ansøgning undersøgt, om der findes en 
eller flere fuldtekstartikler publiceret i videnskabelige, fagfællebedømte tidsskrifter, hvor 
givosiran er sammenlignet direkte med placebo. 

Medicinrådet har fundet følgende fuldtekstartikel, som indeholder en direkte 
sammenligning mellem givosiran og placebo: 

• Balwani M, Sardh E, Ventura P, Peiró PA, Rees DC, Stölzel U, et al. Phase 3 trial of 
RNAi therapeutic givosiran for acute intermittent porphyria. N Engl J Med. 
2020;382(24):2289–301 [12] 

Det er tilstrækkeligt datagrundlag til at besvare det kliniske spørgsmål. Ansøger skal 
derfor ikke søge efter yderligere fuldtekstartikler men skal konsultere Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs (EMA) European public assessment reports (EPAR) for både det 
aktuelle lægemiddel og dets komparator(er). 
 
 

5. Den endelige ansøgning 
Ansøger skal bruge Medicinrådets ansøgningsskema til sin endelige ansøgning. Vær 
opmærksom på følgende: 

Studier og resultater 

• Beskriv de inkluderede studier og baselinekarakteristikken af studiepopulationerne. 

• Angiv, hvilke studier/referencer der er benyttet til at besvare hvilke kliniske 
spørgsmål.  

• Brug som udgangspunkt ansøgningsskemaet til ekstraktion af al relevant data. 

• Krydstjek de ekstraherede data med de resultater, der fremgår af de relevante 
EPARs. 

• Angiv årsager, hvis der er uoverensstemmelser mellem resultaterne fra artikler og 
EPARs.  

• Angiv årsager, hvis der er uoverensstemmelser i forhold til PICO (population, 
intervention, komparator og effektmål) mellem protokollen og studierne. 

• Vurdér, hvordan uoverensstemmelserne påvirker estimaterne. 

Statistiske analyser  

• Begrund valget af syntesemetode (metaanalyse eller narrativ beskrivelse), og lad 
specifikke analysevalg fremgå tydeligt. 

• Udfør en komparativ analyse for hvert enkelt effektmål på baggrund af de 
ekstraherede data.  

• Hvis data for et effektmål ikke er baseret på alle deltagere i et studie, skal ansøger 
ikke gøre forsøg på at erstatte manglende data med en meningsfuld værdi.  

• Angiv for hvert effektmål og studie, hvilken analysepopulation (fx intention to treat 
(ITT), per-protocol) der er anvendt.  
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• Angiv en sensitivitetsanalyse baseret på ITT-populationen, hvis den komparative 
analyse ikke er baseret herpå. 

• Angiv for hvert effektmål og studie, hvilken statistisk analysemetode der er anvendt.  

• Basér de statistiske analyser for dikotome effektmål på den relative forskel.  

• Beregn den absolutte forskel med udgangspunkt i den estimerede relative forskel for 
et antaget niveau på hændelsesraten i komparatorgruppen (jf. appendiks 5 i 
Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og 
indikationsudvidelser).  

• Foretag eventuelt en indirekte analyse, hvis der ikke foreligger direkte 
sammenlignende studier, og hvis intervention og komparator er sammenlignet med 
samme alternative komparator i separate studier. Anvend eventuelt Buchers metode 
for indirekte justeret sammenligning.  

Metaanalyser 

• Foretag en metaanalyse for de effektmål, hvor det er metodemæssigt forsvarligt, 
hvis der er mere end ét sammenlignende studie. 

• Basér metaanalyser vedr. effektmål, hvor forskellige måleinstrumenter er brugt på 
tværs af de inkluderede studier, på standardized mean difference (SMD). Omregn 
den estimerede SMD til den foretrukne skala for effektmålet (jf. appendiks 7 i 
Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og 
indikationsudvidelser). 

• Udfør alene netværksmetaanalyse i de undtagelsesvise situationer, hvor 
Medicinrådet specifikt beder om det i protokollen. Redegør i disse tilfælde for, i 
hvilken grad antagelserne om transitivitet og konsistens er opfyldt (gerne ved hjælp 
af passende statistiske metoder).  

• Begrund for alle statistiske analyser valget mellem ’fixed effects’-modeller og 
’random effects’-modeller.  

• Beskriv den anvendte metode detaljeret. 

Narrative analyser 

• Begrund valget af syntesemetode (metaanalyse eller narrativ beskrivelse), og lad 
specifikke analysevalg fremgå tydeligt. 

• Syntetisér data narrativt, hvis det ikke er en mulighed at udarbejde komparative 
analyser baseret på statistiske metoder.  

• Beskriv studie- og patientkarakteristika samt resultater fra de inkluderede studier 
narrativt og i tabelform med angivelse af resultater pr. effektmål for både 
intervention og komparator(er).  

• Beskriv forskelle mellem studier, og vurdér, hvorvidt resultaterne er 
sammenlignelige.  

Vær opmærksom på, at Medicinrådets sekretariat forbeholder sig retten til at foretage 
sensitivitets- og subgruppeanalyser på baggrund af studiernes validitet og relevans, 
uanset valg af analysemetode. 
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Sundhedsøkonomiske analyser 
En sundhedsøkonomisk ansøgning består af en sammenhængende, dynamisk 
sundhedsøkonomisk model og et teknisk dokument, hvor modellen og de antagelser, der 
er bygget ind i modellen, beskrives, og hvor ansøgers sundhedsøkonomiske analyse 
fremgår. Ved dynamisk forstås, at en variabel kun skal ændres ét sted for at være 
gennemgående for hele modellen. Anvend eventuelt Medicinrådets metodevejledning 
og tjekliste til sundhedsøkonomiske modeller til at teste modellens dynamik, og at 
modellen overholder formelle krav. 
 
En sundhedsøkonomisk analyse er ikke et resultat, men er en bred analyse af modellens 
dynamik, hvilke parametre der har indflydelse på resultaterne, samt hvorfor og hvordan 
disse parametre indgår. Derfor skal det tekniske dokument som minimum indeholde 
følgende: 

• Beskriv den valgte modelstruktur grundigt. 

• Beskriv, hvis der er anvendt en indirekte analyse, hvordan den vil blive håndteret i 
den sundhedsøkonomiske analyse. 

• Begrund og beskriv samtlige antagelser i modellen, og lad specifikke analysevalg 
fremgå tydeligt. 

• Beskriv alle de inkluderede studier, argumentér for deres relevans, og beskriv, hvor 
og hvordan data anvendes i modellen. 

• Begrund både de inkluderede og ekskluderede omkostninger.  

• Beskriv, hvad der driver modellen, fx behandlingslængde eller 
lægemiddelomkostninger.  

• Ekstrapoleret data skal beskrives. 

• Udfør følsomhedsanalyser, som belyser hvilke parametre i modellen der har størst 
indflydelse på resultatet.  

• Argumentér for eventuelle afvigelser fra protokollen og den kliniske ansøgning. 

• Budgetkonsekvensanalysen skal være dynamisk med omkostningsanalysen, uden 
diskontering og patientomkostninger. 

 
 

6. Evidensens kvalitet 
Medicinrådet anvender GRADE (Grading of Recommendations, Assessments, 
Development and Evaluation) til at foretage en systematisk og transparent vurdering af 
kvaliteten af evidensen. Evidensens kvalitet fortæller, i hvor høj grad man kan have tiltro 
til den evidens, Medicinrådet baserer vurderingen af lægemidlets værdi på. 
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7. Andre overvejelser 
Akut hepatisk porfyri er en kronisk sygdom med potentielt livstruende anfald. Derudover 
er sygdommen forbundet med øget risiko for at udvikle primær leverkræft. Fagudvalget 
finder det derfor relevant at se på overlevelsesdata ved behandling med givosiran, 
såfremt data er tilgængeligt. 
 
Fagudvalget ønsker at vide, om ansøger har planlagt et internationalt ”post marketing” 
studie for at afklare langtidsbivirkninger eller virkninger inklusive udvikling af leverkræft 
og ændringer i nyrefunktion. Fagudvalget ønsker desuden at ansøger indsender en 
vurdering af, hvorvidt man kan forvente en fortsat effekt af siRNA-behandling generelt.  
Fagudvalget ønsker, at ansøger bidrager med information, der kan indgå i en beskrivelse 
og vurdering af monitorering af patienter i behandling med givosiran, og angiver, om der 
er særlige forhold, som gør sig gældende ved seponering af lægemidlet. 
 
 

8. Relation til 
behandlingsvejledning 

Der findes ikke en relevant behandlingsvejledning. 
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10. Sammensætning af fagudvalg 
og kontaktinformation til 
Medicinrådet 

Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme 
 

Sammensætning af fagudvalg 

Formand Indstillet af 

Morten Frost 
Speciallæge 

Lægevidenskabelige Selskaber 

Medlemmer Udpeget af 

Lars Vinter-Jensen 
Specialeansvarlig overlæge 

Region Nordjylland 

Har ikke specialet Region Midtjylland 

Aleksander Ahm Krag 
Professor, overlæge 

Region Syddanmark 

Har ikke specialet Region Sjælland 

Deltager ikke Region Hovedstaden 

Sidsel Arnsprang Pedersen 
Hoveduddannelseslæge 

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi 

Louise Lund 
Klinisk farmaceut 

Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse 

Pernille Just Vinholt 
Overlæge 

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 

Peder Sørensen 
Patient/patientrepræsentant  

Danske Patienter 

Nina Svanborg 
Patient/patientrepræsentant 

Danske Patienter  

 
Medicinrådets sekretariat 
Medicinrådet 
Dampfærgevej 27-29, 3.th. 
2100 København Ø 
+45 70 10 36 00 
medicinraadet@medicinraadet.dk 
  

mailto:medicinraadet@medicinraadet.dk
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11. Versionslog 
 

Versionslog 

1.0 22. januar 2021 Godkendt af Medicinrådet 

1.1 4. marts 2021 Beskrivelsen af effektmålet ”Andel af patienter, som er fri 
for anfald” (side 8) er rettet, så det fremgår, at 
patienterne skal være fri for indlæggelseskrævende 
anfald. 

Beskrivelsen af effektmålet ”Rate af alle porfyrianfald” er 
ligeledes rettet, så det korrekt fremgår, at effektmålet er 
et komposit mål, der foruden anfald, som kræver 
indlæggelse på et hospital, akut besøg i sundhedsvæsnet 
eller administration af IV-hæmin, omfatter mindre 
alvorlige anfald. 
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