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27. september 2016 

  

 

 

Kære Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 

 

Hvordan kan KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin) som det eneste råd i verden finde 

datagrundlaget for effekten af medicinen Orkambi® utilstrækkelig? 

 

På vegne af Cystisk Fibrose Foreningens medlemmer henvender jeg mig til dig, fordi der er stor bekymring for, at 

patienter med cystisk fibrose i Danmark ikke får adgang til den nye og banebrydende medicin Orkambi®. 

 

KRIS bør hurtigst muligt godkende ansøgningen af Orkambi®. Ellers vil det få meget negative helbredsmæssige 

konsekvenser for en række patienter, som vil få uoprettelige skader på organerne i ventetiden, som kunne have været 

undgået. En sådan forringelse vil ikke være acceptabel for patienterne, når behandling med Orkambi® allerede er 

tilgængelig i USA og andre europæiske lande. 

 

I vedhæftede dokumenter kan du læse mere om sagen, foreningens argumentation, og afgørelsen i KRIS men jeg vil 

kort ridse sagen op i dette brev. 

 

Kort om Orkambi® 

 

·         Orkambi® er et nyt lægemiddel og det første til behandling af den grundlæggende årsag til cystisk fibrose. 

Hidtil har der kun været medicin til symptombehandling. 

·         Orkambi kan anvendes til en gruppe patienter, hvoraf mange har et fremadskridende og invaliderende 

sygdomsforløb som følge af gentagne og kroniske infektioner i lungerne og en abnorm mavetarmfunktion.  

·         Kliniske multicenter studier med Orkambi® viser, at behandlingen har signifikante positive effekter for 

patienterne. Patienterne oplever forbedring af deres lungefunktion og mavetarmfunktion. Antallet af akutte 

forværringer i patienternes lunger reduceres, og der er et mindre behov for hospitalsindlæggelser som følge af 

forværringerne.   

·         Behandlingen med Orkambi® betyder, at patienternes progredierende sygdomsforløb stabiliseres, og den 

bidrager til at øge patienternes livskvalitet og livsudsigt. 

KRIS har givet afslag på generel behandling med Orkambi®  

 

KRIS har på møder den 13. april 2016 og den 18. juni 2016 givet afslag på national ibrugtagning af produktet 

Orkambi® som standardbehandling til cystisk fibrose patienter. Ansøgningen er indsendt af de to Cystisk Fibrose 

Centre i Danmark på hhv. Rigshospitalet og AUH Skejby.  

 

I referatet fremgår det, at efter ansøgers præsentation på mødet den 13. april var KRIS af den opfattelse, at studierne 

er gennemført i en gruppe af patienter, hvor det er usikkert, om det er den mest relevante gruppe efter danske 

forhold. Ydermere fandt rådet, at forbedringen af lungefunktionen ikke er overbevisende ud fra nuværende data, og 

at der er behov for at se langtidseffekten tilstrækkeligt dokumenteret.  

 

Cystisk Fibrose Foreningen finder det uacceptabelt, at KRIS kan afvise Orkambi® som standardbehandling. KRIS er 

det eneste råd i verden, der ikke anerkender de foreliggende data. Kliniske multicenter studier med Orkambi® viser, 

at behandlingen har signifikante positive effekter for patienterne. Danske patienter har deltaget i disse studier. 
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Der er opnået markedsgodkendelse for Orkambi® hos de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA (Food and Drug 

Administration) og hos den europæiske myndighed for godkendelse af medicin EMA (European Medicines 

Agency).  

 

Enkelte europæiske lande har afvist eller kun givet delvis godkendelse af brug af medicinen på baggrund af forholdet 

mellem produktets pris og effekt, men ikke på grund af manglende datagrundlag for effekten. KRIS må ikke vurdere 

ibrugtagning af medicin i forhold til pris.  

 

Cystisk Fibrose Foreningen er uforstående overfor, at KRIS ønsker langtidsdata og begrænsning af gruppen af 

patienter, som kan få Orkambi® ud fra inklusionskriterier. 

 

Der kan være varierende behandlingseffekter af Orkambi® indenfor målgruppen af patienter. Det er imidlertid ikke 

muligt at forudsige, hvilke patienter der vil have mest gavn af behandlingen. Det er derfor vigtigt, at Orkambi® som 

udgangspunkt tilbydes til hele den relevante patientgruppe, som lægerne på Danmarks to Cystisk Fibrose Centre 

skønner, at det vil have en positiv behandlingseffekt på. Derudover er det vigtigt, at behandlingseffekten vurderes 

efter en given periode, og at der er en plan for, hvordan den enkelte patient kommer ud af behandlingen igen, hvis 

den kliniske effekt ikke er som ønsket. 

 

Cystisk Fibrose Foreningen kan ikke se passivt på, at KRIS ikke vil godkende medicinen som standardbehandling, 

og at de ikke får taget en endelig beslutning. På vegne af vores medlemmer vil jeg derfor bede om, at du hjælper os 

med, at vi - også i Danmark - får indført medicinen Orkambi® som standardbehandling.  

Jeg står naturligvis til rådighed for at uddybe vores argumenter.  

 

Venlige hilsner 

Cystisk Fibrose Foreningen 

 

 

Helle Ousted 

Direktør 
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