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Medicinrådets anbefaling vedrørende 
ixekizumab som mulig standardbehandling til 
psoriasisartrit 
 

Medicinrådets anbefaling 
Medicinrådet anbefaler ixekizumab som mulig standardbehandling af psoriasisartrit (PsA) til 

behandlingsnaive og -erfarne patienter med og uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis. 

Patienterne skal have haft utilstrækkelig respons på eller ikke tåle et eller flere sygdomsmodificerende 

antireumatiske lægemidler. 

 

 

Sygdom og behandling 
PsA er en kronisk inflammatorisk ledsygdom, der ofte optræder sammen med den kroniske hudsygdom 

psoriasis. Antallet af danskere, der har sygdommen PsA, er svær at estimere grundet manglen på klare 

diagnostiske kriterier. Forekomsten estimeres dog at være mellem 0,04 og 0,1 %. Sygdommen debuterer 

oftest i alderen 40-50 år og forekommer lige ofte hos mænd og kvinder. 

 

 

Om lægemidlet 
Ixekizumab, alene eller i kombination med methotrexat, er indiceret til behandling af aktiv psoriasisartrit 

hos voksne patienter, der ikke har responderet tilstrækkeligt på eller ikke tåler et eller flere 

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler. Ixekizumab er et IgG4 monoklonalt antistof, som 

hæmmer selektiv protein interleukin-17A (IL-17A og IL-A/F) og inhiberer den inflammatoriske 

signalering, som kan føre til betændelse. Ixekizumab gives subkutant, dosis på 80 mg hver 4. uge efter 

startdosis på 160 mg. For patienter med samtidig moderat til svær plaque psoriasis gives en startdosis på 

160 mg, derefter 80 mg hver 2. uge i 12 uger og derefter 80 mg hver 4. uge. 

 

 

Sundhedsfaglig vurdering 
Medicinrådet vurderer, at ixekizumab til psoriasisartrit giver ingen klinisk merværdi til alle vurderede 

populationer sammenlignet med adalimumab eller secukinumab, dvs.: 

- Ingen klinisk merværdi for bionaive patienter med psoriasisartrit uden samtidig moderat til svær 

plaque psoriasis (lav evidenskvalitet). 

- Ingen klinisk merværdi for bioerfarne patienter med psoriasisartrit uden samtidig moderat til 

svær plaque psoriasis (meget lav evidenskvalitet). 

- Ingen klinisk merværdi for bionaive patienter med psoriasisartrit med samtidig moderat til svær 

plaque psoriasis (evidensens kvalitet kan ikke vurderes). 

- Ingen klinisk merværdi for bioerfarne patienter med psoriasisartrit med samtidig moderat til 

svær plaque psoriasis (evidensens kvalitet kan ikke vurderes). 
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Medicinrådets vurdering af den sundhedsøkonomiske analyse i forhold 
til klinisk merværdi 
Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi, som ixekizumab tilbyder, 

og omkostningerne sammenlignet med secukinumab. 

 

Overvejelser om alvorlighed/forsigtighed 
Medicinrådet har ikke fundet anledning til at inddrage forhold vedrørende alvorlighed eller forsigtighed i 

anbefalingen. 

 

Relation til eksisterende behandlingsvejledning 

Medicinrådet vurderer, at ixekizumab kan indgå i behandlingsvejledningen som mulig 1. linjebehandling 

til patienter med psoriasisartrit uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis og til patienter med 

psoriasisartrit med samtidig moderat til svær plaque psoriasis. 

 

Om Medicinrådets anbefaling 
Medicinrådets anbefaling bygger på en faglig vurdering af, om ny medicin giver merværdi for patienterne 

i forhold til eksisterende behandling samt en vurdering af omkostningerne ved at anvende medicinen. 

Regionernes indkøbsorganisation Amgros indgår aftale om en pris for medicinen med ansøgeren. På 

baggrund af den forhandlede pris vurderer Medicinrådet, om medicinens merværdi står mål med prisen, og 

om medicinen derfor kan anbefales som mulig standardbehandling. 
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