
Retningslinier for behandling af cystisk fibrose patienter med Orkambi ® 

(patientversion) 

Baggrund: 
Orkambi® er nu blevet godkendt til visse patienter med cystisk fibrose. Tilladelsen er givet af 

koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) til behandling af patienter, som er 

homozygote for dF508 mutationen og opfylder særlige kriterier. Der er ikke givet tilladelse til generel brug 

af Orkambi. De to CF centre har udarbejdet retningslinjer for, hvilke patienter der i første omgang kan 

sættes i behandling.  

Beslutning om behandling med Orkambi afgøres ved fælles konferencer mellem CF center Rigshospitalet og 

CF Center Skejby. Kun patienter, som opfylder nedenstående kriterier, vil kunne tilbydes Orkambi-

behandling nu. 

Hvem kan behandles: 
 Patienter med cystisk fibrose > 12 år, som er homozygote for dF508 mutationen og som har 

betydelig nedsat lungefunktion: FEV1 < 30% for voksne eller FEV1<40% for børn   

ELLER 

To af følgende kriterier: 

 FEV1< 40 % for voksne,  FEV1<60% for børn    

 Fald i FEV1> -2,5 % (lineær regression for FEV1 de seneste 12 måneder*)   

 Kronisk infektion med multiresistente, svært behandlelige mikroorganismer (Achromobacter, 
Burkholderia eller mykobakterier+ enkelte andre sjældne bakterier)   

 Z-score** BMI < -2,0 for børn og BMI < 18 for voksne   
 
* følges løbende ud fra patientregisterdata og opdateres minimum hver 3. måned 
**z-score er et statistisk udtryk for hvor langt man ligger fra gennemsnittet for alder og køn 

Hvem kan ikke behandles:  

 Lungetransplanterede 

 Kendt betydelig non-compliance med kontroller og behandling (forventes ikke at kunne 
efterleve krav om bl.a. minimum månedlig fremmøde i 6 måneder til planlagte kontroller) 

 Svært nedsat leverfunktion  

 Graviditet, fertilitetsbehandling og amning 

 Behandling med visse immundæmpende medikamina (f.eks. levertransplanterede) 

 Svært nedsat nyrefunktion (creatinin-clearance < 30 ml/min) 

Hvad er målet med behandlingen: 
Patienter forventes at have (sammenlignet med 1-2 års periode før behandlingens start): 

1. Stabilisering af lungefunktionen (enten stigning i FEV1 eller mindre fald i FEV1 sammenlignet 
med de seneste 6 og 12 mdr. før behandlingsstart).  
2. Stabilisering eller øgning af vægt (BMI eller z-score BMI) 
3. Færre indlæggelsesdage og/eller færre exacerbationer (tilfælde med symptomer og behov 
for behandling) sammenlignet med året før behandlingsstart 
4. Færre antibiotika-kure og/eller mindre intensive kure (f.eks. tabletter i stedet for i.v.) 



5. Signifikant stigning i livskvalitet (vurderet ud fra CFQR- / færre symptomer i 
symptomregistreringsskema 
 

Hver 3. måned vurderes behandlings effekt og der tages stilling til om 

behandlingen skal fortsætte eller stoppe.  
Beslutning om fortsat eller ophør af behandling træffes på fælles konference med deltagelse af læger fra 

begge CF centre.  

 

Hvordan finder man ud af om man kan få Orkambi® 
Du skal talemed dit CF center. Her vil du kunne få oplyst, hvilken CF genotype du har, og om du i øjeblikket 

opfylder kriterierne for at begynde behandling.  

Inden begyndelse af og under behandling foretages forskellige undersøgelser for at sikre, at medicinen 

tåles og mhp. at vurdere effekt. Som udgangspunkt begynder Orkambi behandlingen under indlæggelse og 

under intravenøs antibiotikakur. Dette skal ske, da lungesymptomer oftest vil blive forværret i de første 

dage efter opstart af behandlingen. 

Selvom man opfylder kriterier for behandling, kan der derfor forekomme ventetid, eftersom det ikke er 

praktisk muligt at indlægge og påbegynde behandling hos alle kvalificerede patienter samtidigt.  

 


