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Forord 

Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter 
til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et 
legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre 
prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et 
legemiddel.  
 
Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens 
legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet 
for den aktuelle bruken, jf. § 14-5. 
 
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle 
pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 
omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt 
taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 
 
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til 
de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 
rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 
metodevurdering etter §14-4 i legemiddelforskriften.  
 
Legemiddelverket vurderer hvert av de tre prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. 
Herunder vurderes relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. En kostnad-
effektbrøk beregnes vanligvis. Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen 
som er utredet i forbindelse med markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos 
EMA.  
 
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, 
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved 
behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 
etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  
 
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen. 
 
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 
allmennheten (www.legemiddelverket.no). 
 

  

http://www.legemiddelverket.no/
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Vurdering av Aimovig 

Hva er Aimovig? 
Aimovig er et legemiddel som brukes for å forebygge migrene. Aimovig 
og to andre legemidler tilhører en ny legemiddelgruppe kalt CGRP-
hemmere. CGRP-hemmere kan brukes som forebyggende behandling 
hos pasienter med fire eller flere migrenedager i måneden.  

Hvor alvorlig er sykdommen? 
Migrene er en nevrologisk sykdom som kjennetegnes av 
tilbakevendende pulserende og smertefull hodepine med varighet fra 
4 til 72 timer. I tillegg til smerten, kan pasienten også oppleve kvalme 
og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Hodepinen er ofte 
halvsidig og kan bli verre ved bevegelse og anstrengelser. 
Livskvaliteten er derfor betydelig nedsatt ved migreneanfallene. Migreneanfallene varierer i 
intensitet både mellom individer og fra anfall til anfall. Sykdommen går ofte over med alderen.  
 
Hvem kan få behandling med Aimovig på blå resept?  
Fordi behandling med CGRP-hemmere er kostbart sammenlignet med annen forebyggende 
behandling, er behandlingen kun aktuell å få på blå resept for pasienter som har flere migrenedager 
per måned og som har prøvd annen behandling uten å bli bedre. Fra før kan pasienter med kronisk 
migrene, som ikke har fått god nok virkning av minst tre andre forebyggende legemidler, få Aimovig 
eller en annen CGRP-hemmer på blå resept. Kronisk migrene vil si at pasienten har minst 15 
hodepinedager per måned, hvorav minst 8 av disse hodepinedagene må være migrenedager, over en 
periode på 3 måneder eller lengre. I denne metodevurderingen har Legemiddelverket vurdert om 
pasienter med 8 til 14 migrenedager i måneden, kalt høyfrekvent episodisk migrene (HFEM), kan få 
Aimovig på blå resept.  Det er vanskelig å anslå hvor mange norske migrenepasienter som faller inn 
under denne kategorien, men Legemiddelverket tror det kan være snakk om minst 10 000 til 30 000 
pasienter. 
 
Hva slags nytte har Aimovig? 
Aimovig gjør at noen pasienter kan få færre og mildere migreneanfall. Behandlingen vil ikke fungere 
like godt for alle. I den kliniske studien som Legemiddelverket har vurdert, opplevde pasienter med 
HFEM litt færre migrenedager, mindre behov for anfallsmedisin og bedre livskvalitet etter å ha blitt 
behandlet med Aimovig.  
 
Hvordan er nytten av behandlingen undersøkt? 
Nytten av og risikoen ved behandling med Aimovig ved migrene er undersøkt i flere kliniske studier.  
 
I studien av pasienter med HFEM, ble pasientene trukket ut til å få behandling enten med Aimovig 
eller med placebo (narremedisin). I tillegg kunne anfallsbehandling brukes ved behov. Etter 12 uker 
så man på hvor mange månedlige migrenedager pasientene hadde, og sammenlignet dette med 
antall månedlige migrenedager før studien startet. 
 
Pasientene som fikk Aimovig opplevde i gjennomsnitt 1,6 færre migrenedager per måned enn 
pasienter som fikk narremedisin. Enkeltpersoner vil ha mindre eller større nytte av behandlingen enn 
gjennomsnittet. Det er forventet at pasienter som ikke får en reduksjon i antall migrenedager på 
minst 30 % vil avslutte behandling etter en prøveperiode på 12 uker. I studien opplevde omtrent 2 av 
5 med HFEM god nok effekt til å fortsette på behandling med Aimovig. Flere av pasientene som fikk 

Hva er en metodevurdering? 
Du kan lese om 
Legemiddelverkets arbeid med 
metodevurderinger her 

Hva mener vi med et godt 
leveår? Du kan lese mer om 
hva vi mener med et godt 
leveår her   

Hva er migrene?  Du kan lese 
om migrene på helsenorge.no  

https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/slik-far-legemidler-offentlig-finansiering/hva-inneberer-prioriteringskriteriene-ressursbruk-nytte-og-alvorlighet
https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/slik-far-legemidler-offentlig-finansiering/hva-inneberer-prioriteringskriteriene-ressursbruk-nytte-og-alvorlighet#vunnet-leve%C3%A5r-(lyg)-og-kvalitetsjustert-leve%C3%A5r-(qaly)
https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/migrene/
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narremedisin, opplevde også en bedring av migrenen sin, og rundt 1 av 5 fikk så stor effekt at de 
oppfylte kravet for å få fortsette på behandling. 
 
Legemiddelfirmaet Novartis har laget en modell for å beregne hvordan behandling med Aimovig 
påvirker sykdommen og livskvaliteten til personer med HFEM. Modellen prøver å forutsi hva effekten 
av forebyggende behandling med Aimovig er over 10 år. 
 
Legemiddelverkets vurdering av dokumentasjonen 
Legemiddelverket har vurdert studiene og modellen som Novartis har laget.  
 
Studiene viser at Aimovig kan gi noen færre migrenedager i det tidsrommet som er studert, altså 
minst 12 uker og inntil to år.      
 
Legemiddelverket mener det er noen utfordringer i å vurdere hvor stor nytte behandling med 
Aimovig vil ha for pasienter med HFEM over tid. Det er fordi dokumentasjonen og studiene har noen 
svakheter: 

• Kort oppfølgingstid i studiene – vi vet for lite om effekten av Aimovig sammenlignet med 

narremedisin etter 12 uker. 

• HFEM er en undergruppe av alle pasientene som ble studert i hovedstudien. Det var derfor 

ikke så mange pasienter med HFEM i studien som tidligere hadde forsøkt tre forebyggende 

legemidler uten å få betydningsfull bedring. Analysen av denne undergruppen var heller ikke 

planlagt på forhånd i studien, og dette gjør at det er vanskeligere å vite hva som er effekt av 

Aimovig og hva som kan skyldes tilfeldigheter. 

• Modellen Novartis har laget stemmer ikke helt overens med resultatene i hovedstudien. 

• Det mangler gode data på hvordan migrene påvirker livskvaliteten til pasientene. 

 
Legemiddelverket har fått hjelp fra nevrologer i Norge som har behandlet pasienter med kronisk 
migrene med Aimovig en stund, til å vurdere hva disse svakhetene betyr for analysene våre. Med 
bakgrunn i dette, mener vi at vi kan akseptere uvissheten knyttet til utfordringene over.   

Hvor mye koster Aimovig? 
Det koster om lag 16 000 kroner for tre måneders legemiddelbehandling med Aimovig. I tillegg 
kommer kostnader for anfallsbehandling og oppfølging hos nevrolog. Slike andre kostnader vil trolig 
bli litt lavere for pasientene som får virkning av Aimovig.   
 
Hva er forholdet mellom nytte og kostnad? 
Dokumentasjonen tyder på at pasienter som behandles med Aimovig får mildere og færre 
migreneanfall, og dermed bedre livskvalitet. Effekten ser ut til å være bedre hos pasienter med 
kronisk migrene enn hos den pasientgruppen vi vurderer nå (HFEM). Vi vet lite om langtidseffekten 
av Aimovig sammenlignet med narremedisin. Det må vi ta hensyn til når vi vurderer forholdet 
mellom nytte og kostnad. 
 
Legemiddelprisen per pasient er om lag 5 300 kroner per måned. Det tilsvarer rundt 70 000 kroner 
hvert år. Hvor lenge pasienter blir behandlet kommer an på virkningen av Aimovig og hvor lenge 
pasientene plages av migrenen. Selv med god forebyggende behandling vil ikke migrenen kunne 
kureres, men den vil for flere pasienter bli mildere, og etter hvert brenne ut over tid uavhengig av 
behandling. For å vurdere nytte og kostnad ved bruk av Aimovig, må vi regne om prisen til det vi 
kaller kostnaden for et «godt leveår» (på fagspråket kalt «kvalitetsjustert leveår»). Med et godt 
leveår mener vi ett år helt uten sykdom.  Dette er en standardisert måte å regne på som gjør det 
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mulig å sammenligne nytten av ulike behandlinger som blir brukt mot ulike sykdommer. En person 
med migrene vil kunne oppleve lavere livskvalitet enn en person helt uten sykdom. En pasient som 
får behandling med Aimovig vil ikke få ekstra leveår, men kan få bedre kvalitet på leveårene. Vi har 
beregnet at kostnaden for et vunnet «godt leveår» ved behandling med Aimovig vil være rundt  
1 million kroner. 
 
Hvem avgjør om Aimovig kan fås på blå resept ved HFEM?  
Legemiddelverket kan godkjenne et legemiddel på blå resept dersom kostnadene er rimelige i 
forhold til nytten, altså kostnaden for et «godt leveår». Hvor mye myndighetene er villig til å betale 
for et godt leveår er avhengig av hvor alvorlig sykdommen er. Det tas også hensyn til kvalitet på 
dokumentasjonen i tillegg til de totale kostnadene for folketrygden ved å betale for Aimovig. Når det 
gjelder Aimovig for pasienter med HFEM, har Legemiddelverket kommet frem til at dette ikke er 
kostnadseffektiv behandling, det vil si at kostnadene er for høye i forhold til nytten. 
 
Legemiddelverket har beregnet at kostnaden for folketrygden vil kunne beløpe seg til mellom 600 
millioner og 1,8 milliarder kroner i det femte året etter at Aimovig eventuelt godkjennes på blå 
resept til behandling av pasienter med HFEM. Reelle kostnader vil bli lavere enn dette med 
rabatterte priser for Aimovig. Når det er forventet at kostnaden for folketrygden blir mer enn 100 
millioner kroner i året, er det Stortinget som beslutter om legemidlet kan tas i bruk på blå resept. I 
slike saker oversendes Legemiddelverkets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, som vurderer 
saken og eventuelt legger den frem for Stortinget. For at saken skal kunne oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet, må behandlingen vurderes å være kostnadseffektiv, det vil si at kostnadene 
står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet. Hvorvidt Aimovig kan tas i bruk på blå resept for 
pasienter med HFEM vil dermed ikke vurderes av Helse- og omsorgsdepartementet med mindre 
konklusjonen om at behandlingen ikke er kostnadseffektiv endrer seg, for eksempel ved endrede 
kostnader eller ny informasjon om nytten av legemidlet. Legemiddelverket har derfor oversendt 
saken til Sykehusinnkjøp for å gjennomføre prisforhandlinger med Novartis. 
 
Konklusjon etter prisforhandlinger 
Novartis har ikke tilbudt en pris lav nok for at Aimovig kan anses som kostnadseffektiv behandling 
hos pasienter med HFEM. Legemiddelverket kan derfor ikke godkjenne at Aimovig kommer på blå 
resept for disse pasientene. 
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Sammendrag 
 
Metode 
Hurtig metodevurdering av legemiddelet Aimovig (erenumab) til profylaktisk behandling av pasienter 
med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM, her definert som 8-14 migrenedager per måned) som 
har feilet (ikke oppnådd tilstrekkelig effekt eller opplevd uakseptable bivirkninger) på minst tre 
klasser av profylaktiske legemidler (TF3+). Aimovig har markedsføringstillatelse som profylakse mot 
migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager i måneden. Fra før kan pasienter med kronisk 
migrene TF3+ innvilges individuell stønad til Aimovig etter søknad fra spesialist til Helfo. 
Legemiddelverket har vurdert prioriteringskriteriene knyttet til nytte, ressursbruk og alvorlighet, 
samt usikkerhet i dokumentasjonen og budsjettkonsekvenser.  
 
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Novartis.  
 
Pasientgrunnlag i Norge 
Det er vanskelig å anslå hvor mange norske migrenepasienter som faller inn under kategorien 
HFEM TF3+. Med bakgrunn i innspill fra kliniske eksperter, mener Legemiddelverket at relevant 
pasientpopulasjon vil være minst like stor, og sannsynligvis betydelig større, enn 
pasientpopulasjonen med kronisk migrene som har fått innvilget erenumab eller en annen CGRP-
hemmer gjennom individuell stønad fra desember 2019 og frem til mai 2021 (8 000 pasienter). 
Klinikerne anslår at det kan være snakk om så mange som 10 000 – 30 000 pasienter i året. 
 
Langvarighet 
Pasienter med HFEM har behov for eller risiko for gjentatt behandling over en langvarig periode. 
 
Alvorlighet og prognosetap 
Legemiddelverket vurderer at HFEM oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at HFEM for denne populasjonen har et absolutt 
prognosetap (APT) på mellom 5-7 QALYs med dagens standardbehandling som er anfallskuperende 
og symptomlindrende medikamenter. 
 
Behandling i norsk klinisk praksis 
Medikamentell profylaktisk behandling av migrene er aktuelt for pasienter med to eller flere 
migreneanfall per måned, betydelig redusert livskvalitet, stort fravær fra arbeid eller skole samt 
dårlig effekt av anfallsbehandling. 
 
Mulige legemiddelklasser for profylaktisk behandling er ulike antihypertensiva (betablokkere, ACE-
hemmer/AT2-blokker), antiepileptika og antidepressiva. Ved valg av behandling må det tas hensyn til 
bivirkninger, eventuelle effekter på komorbide tilstander og hva pasienten har prøvd fra før. 
Pasienter som ikke kommer i mål med tilgjengelig profylaktisk behandling behandles i dag med 
anfallskuperende og symptomlindrende medikamenter (standard støttebehandling, SoC). SoC anses 
derfor som komparator for pasienter som har feilet på minst tre ulike profylaktiske behandlinger. 
 
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Klinisk effekt av erenumab hos pasienter med episodisk migrene som har feilet på minst to tidligere 
profylaktiske behandlinger er vist i fase III-studien LIBERTY. Pasienter med HFEM TF3+ utgjør deler av 
studiepopulasjonen, og effektestimater for denne gruppen av pasienter baserer seg på post-hoc 
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subgruppeanalyser. 
 
For pasienter med HFEM TF3+ (n=103) førte behandling med 140 mg erenumab hver 4. uke til en 
reduksjon i månedlige migrenedager (MMD), fra baseline til uke 9-12, på 1,58 dager sammenliknet 
med placebo. Forskjellen fra placebo var ikke statistisk signifikant (p = 0,0749). Endringen var 
imidlertid av samme størrelsesorden som for studiens ITT-populasjonen (n=246), som oppnådde en 
reduksjon i MMD, fra baseline til uke 9-12, på 1,6 dager sammenlignet med placebo (p=0,004). Effekt 
av 70 mg erenumab er ikke undersøkt i HFEM TF3+-populasjonen. 
 

For relevant pasientpopulasjon var det 42,9 % av pasientene i erenumab-gruppen og 21,3 % i 

placebogruppen som oppnådde minst 30 % reduksjon i MMD etter 12 uker. Dette tilsvarte en 

signifikant forskjell fra placebo med en odds ratio på 2,93. 

 
Legemiddelverket vurderer at effekten av erenumab hos pasienter med HFEM TF3+ er usikker. 
Resultatene stammer fra post-hoc subgruppeanalyser på et relativt lite utvalg pasienter, og 
datasettet er derfor mer utsatt for skjevheter i pasientkarakteristikker og prognostiske faktorer 
mellom behandlingsarmene, som kan ha påvirket resultatene. Effektstørrelsen i gruppen som helhet 
er beskjeden, men hos pasienter som responderer, er den større og klinisk relevant. Studien hadde 
en randomisert, blindet fase på kun 12 uker, noe som gjør at relativ effekt av erenumab 
sammenlignet med placebo ut over dette ikke er kjent. 
 
Det er samlet inn data for helserelatert livskvalitet med instrumentet EQ-5D i LIBERTY, men disse 
nyttevektene virker å være for høye sammenlignet med nyttevektene for den generelle befolkningen 
i andre undersøkelser. Legemiddelverket har derfor godtatt nyttevektene i Novartis sitt basecase, 
som er innhentet ved hjelp av Migraine Specific Quality-of-life Questionaire v2.1 fra to andre studier 
på erenumab, og deretter konvertert til EQ-5D. Det er økt usikkerhet knyttet til konverterte 
nyttevekter. Basert på innspill fra kliniske eksperter om at det er gunstige effekter ut over 
reduksjonen i MMD (effektdriveren i den helseøkonomiske modellen) hos pasienter de har 
behandlet med erenumab, har Legemiddelverket godtatt behandlingsspesifikke nyttevekter i denne 
metodevurderingen.  
 
Legemiddelverket mener at det er vist en beskjeden effekt av erenumab hos pasienter med 
HFEM TF3+. Dokumentasjonen begrenser seg til en subgruppeanalyse fra én fase III-studie og det er 
derfor usikkerhet knyttet til det relative effektestimatet, både på kort og spesielt på lang sikt. Gitt den 
relativt store pasientpopulasjonen som er relevant for denne metodevurderingen, ville en kunne ha 
forventet bedre dokumentasjon. 
 
Sikkerhet 
De vanligste rapporterte bivirkningene for erenumab er reaksjoner på injeksjonsstedet, forstoppelse, 
muskelkramper og kløe. Fordi de fleste reaksjonene rapportert er milde til moderate i 
alvorlighetsgrad, i tillegg til at svært få pasienter stopper på behandlingen grunnet bivirkninger, er 
bivirkninger ikke inkludert i analysen.  
 

Kostnadseffektivitet  
Den helseøkonomiske analysen er en kostnad per QALY-analyse (CUA), hvor behandling med 
erenumab + SoC sammenlignes med SoC alene (dvs. ingen profylaktisk behandling). Dette er det 
relevante sammenlikningsalternativet for pasienter som har feilet på minst tre tidligere profylaktiske 
behandlinger (TF3+). 
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Legemiddelverket mener at modelleringen av relativ effekt er forbundet med usikkerhet fordi 
modellen mangler intern validitet og heller ikke er egnet til å fange opp det fluktuerende 
sykdomsforløpet hos migrenepasienter. 
 
Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene 
Legemiddelverket har lagt til grunn er de samme som i basecase-analysen til Novartis, bortsett fra 
følgende:  

- Endret definisjonen av respons fra 50 % til 30 % reduksjon i antall MMD ved 12-
ukersevalueringen. 

- Justert enhetskostnaden for opplæring av sykepleier til å korrespondere med 
Legemiddelverkets enhetskostnadsdatabase. 

- Endret seponering grunnet bivirkninger ved 12-ukersevalueringen til å korrespondere med 
data fra LIBERTY. 

- Oppdatert mortalitetstabellen for den generelle befolkningen med mortalitetstall for 2019 
fra SSB.   

- Endret antagelsen for helsetilstanden til ikke-respondere fra å «forbli i observert MMD ved 
12 uker» til «MMD som observert ved baseline» for både erenumab og SoC. 

- Benyttet behandlingsspesifikke nyttevekter (med utgangspunkt i MSQ konvertert til EQ-5D). 
 

Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av erenumab står i et rimelig forhold til den 
nytten behandlingen gir. Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig 
(heretter hovedanalysen) er følgende: 
 
Tabell 1: Resultater fra Legemiddelverkets hovedanalyse (per pasient, diskonterte tall).  

  Erenumab + SoC SoC Differanse 

Totale kostnader (maks AUP ekskl. mva.) 296 559 150 889 145 671 

Totale QALYs 5,960 5,816 0,144 

Merkostnad per vunnet QALY (IKER) 1 011 785  

 
I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, basert på foreliggende dokumentasjon, er 
merkostnad for erenumab sammenliknet med SoC med dagens legemiddelpriser: 
 

Ca. 1 million NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) (maks AUP ekskl. mva.). 

Ca.  NOK per QALY med gjeldende refusjonspris for erenumab. 
 

Novartis sitt basecase avviker fra det Legemiddelverket mener er mest sannsynlig. Resultatene i 
denne analysen er gjengitt i tabellen under. 
 
Tabell 2: Resultater fra Novartis sitt basecase 

  Erenumab + SoC SoC Differanse 

Totale kostnader (maks AUP ekskl. mva.) 236 835 156 030 80 805 

Totale QALYs 5,693 5,569 0,125 

Merkostnad per vunnet QALY maks AUP (IKER) 646 624 

 
Med gjeldende refusjonspris gir dette en merkostnad for erenumab sammenliknet med SoC på  
ca.  NOK per QALY. 
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Usikkerhet i analysen 
Legemiddelverket mener at det foreligger stor usikkerhet i beregning av IKER i den helseøkonomiske 
modellen. Usikkerhetsmomentene av størst betydning er som følger: 

- Relativ effekt: effektestimater for denne metodevurderingen baserer seg på post-hoc 
subgruppeanalyser av én studie (LIBERTY), og det er usikkerhet knyttet til størrelsen av 
relativ effekt. Det er ikke kjent i hvilken retning dette påvirker IKER. 

- Langtidseffekt: LIBERTY hadde en placebokontrollert periode på 12 uker. Effekten av 
erenumab sammenlignet med placebo over lengre tid er ikke kjent, og det er heller ikke kjent 
hvilken i retning dette påvirker IKER. 

- Dosering: I LIBERTY ble kun 140 mg erenumab undersøkt, mens det i preparatomtalen er 
anbefalt at pasientene starter på 70 mg. I studier på andre migrenepopulasjoner er det vist 
bedre effekt av 140 mg enn 70 mg. At noen pasienter bruker 70 mg i klinisk praksis vil trolig 
føre til lavere kostnadseffektivitet (høyere IKER) enn i Legemiddelverkets hovedanalyse. 
Dersom alle pasienter som ikke oppnår optimal effekt av 70 mg erenumab øker til den 
høyere dosen, vil dette ha mindre å si for kostnadseffektiviteten. 

- Nyttevekter: Legemiddelverket har godtatt konverterte nyttevekter fremfor direkte 
innsamlede EQ-5D data fra LIBERTY, til fordel for erenumab. I tillegg har vi anvendt 
behandlingsspesifikke nyttevekter, dette også til fordel for erenumab. Dette er to 
usikkerhetsmomenter av ukjent størrelsesorden. 

- Pasientpopulasjon: LIBERTY undersøkte ikke pasienter som hadde feilet på fem eller flere 
tidligere behandlinger. Dette er pasienter som antas at vil få behandling med erenumab i 
klinisk praksis. Definisjonen av tidligere behandling er forskjellig i den helseøkonomiske 
modellen (tre legemidler) og i studien / klinisk praksis (tre legemiddelklasser). Definisjonen 
av HFEM er også forskjellig i modellen (8-14 hodepinedager i måneden) og i studien / klinisk 
praksis (8-14 migrenedager i måneden). 

- Helseøkonomisk modell: Modellen mangler intern validitet siden resultatene i studien 
avviker fra resultatene i modellen. Scenarioanalyser indikerer at dette er i disfavør av 
erenumab. Modellen tar ikke hensyn til at migrene er en fluktuerende sykdom som brenner 
ut over tid. Dette gjør at modelleringen av positiv seponering («drug holiday») ikke er 
realistisk. At positive seponeringsforsøk ikke er inkludert i analysen er likevel trolig i disfavør 
av erenumab. 

 
Legemiddelverket vurderer at det er stor usikkerhet knyttet til dokumentasjonen. Stor usikkerhet 
knyttet til dokumentasjon og beregningsmetoder skal, alt annet likt, gi lavere prioritet, jf. 
Prioriteringsmeldingen.  
 
Budsjettkonsekvenser 
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 
Fordi det er usikkerhet knyttet til størrelsen på pasientpopulasjonen HFEM TF3+, har 
Legemiddelverket valgt å presentere tre scenarier for beregning av budsjettkonsekvensene. Basert 
på data og antagelser har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med HFEM TF3+ med 
Aimovig (erenumab) og de to andre CGRP-hemmerne på det norske markedet (Ajovy og Emgality) 
samlet vil ha en total årlig budsjettkonsekvens i de tre ulke scenariene på hhv. omtrent 600 millioner, 
1,2 milliarder og 1,8 milliarder NOK i det femte budsjettåret. Beregningene er basert på maks. AUP 
inkl. mva., og reelle budsjettvirkninger vil bli lavere ved rabatterte priser.  
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede, og det er vanskelig å forutsi hvilket av de tre 
scenariene som best gjenspeiler fremtidige budsjettkonsekvenser. Legemiddelverket mener at alle 
de de tre scenariene er relevante og kan gi realistiske estimater for budsjettvirkninger, men heller 
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mot at scenario 2 er det mest plausible. I en totalvurdering av tiltak inngår en skjønnsmessig 
vurdering knyttet til samlede budsjettkonsekvenser, jf. Prioriteringsmeldingen. 
 
Legemiddelverkets totalvurdering  
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
Legemiddelverket mener at ressursbruken ikke står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt 
tilstandens alvorlighet, usikkerhet i analysen og størrelsen på forventede budsjettvirkninger med 
dagens refusjonspriser. Lavere priser kan medføre at erenumab blir kostnadseffektiv behandling for 
relevant pasientgruppe, og Legemiddelverket har derfor oversendt saken til Sykehusinnkjøp for å 
gjennomføre prisforhandlinger med Novartis. 
 
Vedtak 
Etter prisforhandlingene har Novartis ikke tilbudt en pris lav nok for at erenumab kan anses som 
kostnadseffektiv behandling hos pasienter med HFEM. Legemiddelverket har derfor vedtatt at 
Aimovig (erenumab) ikke innvilges refusjon. 
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Ordliste 
ACE-hemmer Angiotensin-konverterende enzymhemmer 

APT Absolutt prognosetap 

AUP Apotekenes utsalgspris 

CGRP Calcitonin gene related peptide (Kalsitoningenrelatert peptid). Erenumab 
virker ved å blokkere CGRP-reseptoren 

CM Kronisk migrene 

CUA Kostnad per QALY-analyse 

EM Episodisk migrene 

EMA Europeiske legemiddelmyndigheter (European Medicines Agency) 

HFEM Høyfrekvent episodisk migrene (her definert som 8-14 migrenedager per 
måned) 

HIT-6 Headache Impact Test 

IHS International Headache Society 

IKER Inkrementell kostnadseffektivitetsratio 

ITT Intention to treat (hele studiepopulasjonen) 

LFEM Lavfrekvent episodisk migrene (her definert som 1-7 migrenedager per 
måned) 

MHD Månedlige hodepinedager 

MIDAS Migraine disability assessment 

MMD Månedlige migrenedager 

MOH Medikamentsoverforbrukshodepine 

MPFID Migraine Physical Function Impact Diary – hverdagsaktivitet og fysisk 
funksjonsnedsettelse 

MSMD Monthly acute headache medication days (dager pasienten må ta 
migrenemedisiner som virker symptomatisk) 

MVA Merverdiavgift 

OLEP Åpen forlenget studiefase (open label extension phase) 

QALY Kvalitetsjustert leveår 

SoC Standard of care/standard støttebehandling – i denne rapporten inkluderer 
dette anfallskuperende og symptomlindrende medikamenter 

TF Betegner sykdom som har feilet på behandling med profylaktiske 
migrenebehandlinger (Eksempel: TF3+ har feilet på behandling med tre eller 
flere profylakser) 

WPAI Work Productivity and Activity Impairment  
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1 Bakgrunn 

 Problemstilling 
Erenumab har markedsføringstillatelse til profylaktisk behandling av migrene hos voksne som har 
minst 4 migrenedager hver måned.  
 
Legemiddelverket har tidligere metodevurdert erenumab til profylaktisk behandling av migrene (1). 
Metodevurderingen gjaldt to ulike migrenepopulasjoner; pasienter med kronisk migrene (CM) og 
pasienter med episodisk migrene (EM), som har feilet (ikke oppnådd tilstrekkelig effekt eller opplevd 
uakseptable bivirkninger) ved bruk av minst tre klasser av profylaktiske legemidler (TF3+). CM 
defineres som minst 15 månedlige hodepinedager (dvs. hodepine eller migrene), hvorav minst 8 
migrenedager, over en periode på minst 3 måneder. Betegnelsen EM brukes om migrene med eller 
uten aura hos pasienter som i gjennomsnitt har færre enn 15 hodepinedager per måned. Det ble i 
den tidligere metodevurderingen konkludert med at erenumab kun er kostnadseffektiv for pasienter 
med CM. Erenumab til pasienter med EM oppfylte imidlertid ikke kriteriet om kostnadseffektivitet. I 
dag gis det individuell stønad etter søknad til Helfo for behandling med erenumab til pasienter med 
CM TF3+ (2).  
 
Denne metodevurderingen omfatter pasienter med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM), her 
definert som 8-14 migrenedager per måned (MMD), TF3+. Dette er altså en undergruppe av 
pasienter med EM. Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon sendt inn av Novartis.  
 
Novartis sendte opprinnelig inn en analyse som inkluderte pasienter med HFEM og pasienter med 
CM samlet. Legemiddelverket mener at kostnadseffektiviteten av erenumab til behandling av HFEM 
må vurderes separat fra CM, og at refusjon kun kan innvilges dersom behandling av HFEM isolert sett 
oppfyller kriteriene for kostnadseffektivitet. På bakgrunn av at det allerede gis stønad til pasienter 
med CM, vil Legemiddelverket i denne metodevurderingen kun vurdere pasienter med HFEM. Vi 
etterspurte derfor analyser på denne pasientgruppen spesielt. 
 
En forutsetning for å metodevurdere HFEM når det allerede har blitt vurdert at behandling med 
erenumab for pasienter med EM ikke er kostnadseffektiv, må være at det kan forventes større nytte 
og/eller lavere merkostnader hensyntatt sykdommens alvorlighet for denne subgruppen av 
pasienter. Pasientene aktuelle for denne metodevurderingen har ≤14 månedlige hodepinedager, 
hvorav 8-14 er migrenedager. Det betyr at pasientene som omfattes av denne metodevurderingen 
kan ha like mange månedlige migrenedager som pasienter med CM, men at den totale belastningen 
med hodepinedager er lavere. Legemiddelverket vurderer at sykdomsbyrden er stor også for disse 
pasientene, og at alvorligheten av HFEM sannsynligvis er større enn for EM totalt sett 
(se Kapittel 1.3). De kliniske dataene for subgruppen HFEM TF3+ baserer seg på lave pasientantall og 
er beheftet med usikkerhet, men det kan se ut som om reduksjon i månedlige migrenedager er noe 
større for pasienter med HFEM TF3+ enn for pasienter med EM TF3+.  
 
Den helseøkonomiske analysen er en kostnad-per-QALY-analyse (CUA), hvor behandling med 
erenumab kombinert med standard støttebehandling bestående av triptaner, smertestillende 
legemidler og antiemetika, sammenlignes med standard støttebehandling alene (dvs. ingen 
profylaktisk behandling). 
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 Høyfrekvent episodisk migrene 
Migrene er en hodepineforstyrrelse karakterisert ved episoder med moderat til kraftig hodepine, for 
mange pasienter også assosiert med lyd- og lysømfintlighet, kvalme og/eller oppkast. Pasientene kan 
være immobiliserte under anfallene og livskvaliteten er betydelig nedsatt. Årsaken til migrene er ikke 
fullt ut kjent, men det antas at dysfunksjon i det trigeminovaskulære system, som omfatter både det 
perifere nervesystemet og sentralnervesystemet, er involvert.  
 

Migrene og ulike former for annen hodepine, deriblant spenningshodepine og 
medikamentoverforbrukshodepine (MOH) kan ofte forekomme hos samme pasient. Ved hyppige 
anfall kan det være vanskelig å skille mellom de ulike formene for hodepinene. For at en 
hodepineepisode skal regnes som et migreneanfall, må visse diagnostiske kriterier mht. varighet, 
nevrologiske og autonome symptomer, være oppfylt. I tillegg skal hodepinen ikke være bedre 
forklart av andre ICHD-3 diagnoser. 
 

Selve migreneanfallene varer fra 4-72 timer med stor variasjon i intensitet, både mellom individer og 
fra anfall til anfall. En del av pasientene opplever også en forfase før, og/ eller en restitusjonsfase 
etter anfallet med ulike grader av nedsatt allmenntilstand eller plager. Omtrent en tredjedel av 
pasientene har aura kjennetegnet av forbigående forstyrrelser i syn, sanser og/ eller språk rett i 
forkant av hodepinefasen. Tilstanden er tre ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn, og 
forekomsten er høyest rundt 40 års alder. Dette gjør at sykdommen har en betydelig påvirkning på 
produktivitet både i form av yrkesaktivitet og samfunnsdeltakelse for øvrig. Prevalensen er 
avtakende med alder. Det er også en tendens til mildere anfall eller at sykdommen brenner ut med 
tiden (3, 4). 
 
Migrene deles inn i episodisk migrene (EM) med og uten aura og kronisk migrene (CM). Nærmere 
beskrivelse av kriterier for diagnose er gitt av International Headache Society (IHS) i et internasjonalt 
system for klassifisering av alle former for hodepine (ICHD-3) fra 2018 (5). I henhold til dette 
systemet er CM definert som 15 eller flere hodepinedager i måneden i minst 3 måneder, hvorav 
minst 8 dager med migrene. EM er imidlertid ikke definert etter antall hodepine- eller migrenedager 
etter IHS sin klassifisering, og blir kun nevnt i relasjon til at det er viktig å skille mellom CM og EM. 
Migrene er en spektrumslidelse, og intensitet og hyppighet av hodepine og migreneanfall vil kunne 
variere stort hos den enkelte pasient over tid. 
 
Pasienter med påvist migrene, med eller uten aura, som i gjennomsnitt har færre enn 15 
hodepinedager per måned sies å ha episodisk migrene. Det skilles mellom lavfrekvent episodisk 
migrene (LFEM) og høyfrekvent episodisk migrene (HFEM), men kriteriene for klassifisering er ikke 
tydelig definert i litteraturen. En studie som klassifiserte HFEM som 10-14 hodepinedager per måned 
fant at disse pasientene er likere pasienter med CM enn LFEM mht. sykdomskarakteristika, 
frekvensen av legemiddelbruk, grad av nedsatt funksjonsevne og effekt av profylaktisk 
behandling (6). 
 
Klinikerne Legemiddelverket har kontaktet støtter følgene klassifisering av episodisk og kronisk 
migrene: 

- Lavfrekvent episodisk migrene med 4-7 migrenedager per måned 
- Høyfrekvent episodisk migrene med 8-14 migrenedager per måned 
- Kronisk migrene etter ICHD-3 

 
Noen av klinikerne peker på at det er en pågående debatt rundt definisjonen av CM, hvor noen tar til 
orde for at pasienter med 8-14 migrenedager per måned også bør inkluderes i definisjonen for 
kronisk migrene, selv om de ikke opplever 15 månedlige hodepinedager, men her er ikke fagmiljøet 
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samstemt (7-10). Enkle analgetika bør maksimalt brukes 14 dager per måned og kombinerte 
analgetika, triptaner eller opiater bør ikke tas mer enn 9 dager per måned for å unngå MOH. I 
effektdokumentasjonen levert av Novartis regnes pasienter med 8-14 migrenedager per måned inn i 
HFEM-gruppen, og det er denne definisjonen av HFEM Legemiddelverket vil forholde seg til i denne 
metodevurderingen. 
 
Pasientanslag 
Novartis har tatt utgangspunkt i samme pasientgrunnlag som Legemiddelverket benyttet i forrige 
metodevurdering av erenumab i 2019, med et anslag på 2 000 pasienter med HFEM TF3+. I lys av 
salgstall på erenumab ved CM TF3+ synes dette å være noe lavt. Pasientpopulasjonen med kronisk 
migrene som har fått innvilget CGRP-hemmer på individuell stønad fra desember 2019 og frem til 
mai 2021 er på 8 000 pasienter. Det er vanskelig å anslå hvor mange norske migrenepasienter som 
faller inn under kategorien HFEM TF3+. Med bakgrunn i innspill fra kliniske eksperter, mener 
Legemiddelverket at relevant pasientpopulasjon vil være minst like stor, og sannsynligvis betydelig 
større, enn pasientpopulasjonen med CM TF3+. Flere av klinikerne anslår at det kan være snakk om 
så mange som 10 000 til 30 000 pasienter.   
 

 Alvorlighetsgrad og prognosetap  
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til 
nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere 
ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (lovdata). 
 
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å beregne alvorlighetsgraden for pasienter  
med HFEM. Nærmere omtale finnes i Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger. Legemiddelverkets 
beregninger tar utgangspunkt i en pasientpopulasjon med gjennomsnittsalder på 42 år. Dette er 
basert på de samme reseptregisterdata for migrenebehandling med triptaner sendt inn av Novartis i 
forbindelse med metodevurderingen av erenumab i 2019 (1). Legemiddelverket antar at 
gjennomsnittsalderen for pasienter med HFEM TF3+ er tilsvarende som for pasienter med CM TF3+, 
og har undersøkt alder for pasienter med CM TF3+ som har fått individuell stønad for erenumab og 
de to andre CGRP-hemmerne fremanezumab og galkanezumab. Aldersfordelingen til disse 
pasientene korresponderer med reseptregisterdata innsendt av Novartis, og Legemiddelverket 
anvender derfor en alder på 42 år i alvorlighetsberegningene.  
 
Det er usikkerhet knyttet til beregningene av APT, men med utgangspunkt i to beregningsalternativer 
for estimat på prognose, mener Legemiddelverket det er sannsynlig at APT for pasienter med 
HFEM TF3+ ligger et sted mellom 5 og 7 QALYs.  

  

 Profylaktisk behandling av høyfrekvent episodisk migrene 

1.4.1 Behandling med erenumab 
Indikasjon 

Erenumab har godkjent indikasjon som profylakse (forebyggende behandling) mot migrene hos 
voksne som har minst 4 migrenedager i måneden. Denne metodevurderingen omfatter profylaktisk 
behandling av migrene til pasienter med HFEM (8-14 MMD), som tidligere har feilet på tre eller flere 
klasser av profylaktiske legemidler mot migrene (TF3+).  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_15
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Virkningsmekanisme 

Erenumab er et monoklonalt antistoff som blokkerer en reseptor kalt kalsitoningenrelatert peptid 
(CGRP)-reseptoren. CGRP er et nevropeptid som finnes både sentralt og perifert i nervesystemet, og 
som er involvert i smertesignalering. Studier har indikert at CGRP frigjøres under migreneanfall. Ved 
blokkering av CGRP-reseptoren hindrer erenumab CGRPs virkning. 
   
Dosering 

Anbefalt dose er 70 mg erenumab som subkutan injeksjon hver 4. uke. Noen pasienter kan få bedre 
effekt av 140 mg hver 4. uke (som kan gis som én dose på 140 mg eller to doser på 70 mg). De fleste 
som responderer på behandling opplever effekt i løpet av 3 måneder. Hos pasienter som ikke har vist 
respons etter 3 måneder med behandling, bør det vurderes å avbryte behandlingen.  
 
Bivirkninger 

I kliniske studier med erenumab var de vanligste bivirkningene reaksjoner på injeksjonsstedet, 
muskelkramper, kløe, forstoppelse og hypersensitivitetsreaksjoner (allergiske reaksjoner).  
 
For ytterligere informasjon henvises det til preparatomtalen for Aimovig (11). 
 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Europeiske retningslinjer for behandling av migrene (12) legger til grunn at profylaktisk 
medikamentell behandling kan være aktuelt for pasienter med: 

1) betydelig redusert livskvalitet, eller stort fravær fra arbeid eller skole og/eller 
2) to eller flere anfall per måned og/eller 
3) dårlig effekt av anfallsbehandling, og/eller 
4) hyppige, lange og ubehagelige auraanfall. 

 
I forbindelse med oppstart av profylaktisk behandling bør pasienten føre hodepinedagbok i minst én 
måned. Dette både for å bekrefte indikasjonen, utelukke MOH og for å ha et grunnlag for å evaluere 
effekten. Det er sjelden at pasienter blir anfallsfrie til tross for profylaktisk behandling, og det er 
viktig å forberede pasienten på dette. Mange opplever dessuten ulike bivirkninger, men disse kan 
ofte være forbigående. Vanligvis vil man være fornøyd dersom man kan se en halvering av 
anfallshyppighet over en tremånedersperiode uten altfor sjenerende bivirkninger (12). For pasienter 
som har kronisk migrene vil en reduksjon av månedlige migrenedager på 30 % være klinisk 
relevant (13). Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med mener at en reduksjon på 30 % 
også vil være en meningsfull respons for pasienter med HFEM. 
 
Det er ikke utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for behandling av migrene. For pasienter som 
mottar migreneprofylaktisk behandling finnes det i dag følgende mulige alternativer (14, 15):  
 

1) Betablokkere (metoprolol, propranolol, atenolol) 
2) Antiepileptika (valproat, topiramat) 
3) Angiotensin II-reseptorantagonist (kandesartan) 
4) ACE-hemmer (lisinopril) 
5) Kalsiumkanalblokker (flunarizin) 
6) Antidepressiva (amitryptilin, venlafaksin) 
7) Sentralvirkende antiadrenergikum (klonidin)  
8) Perifert virkende muskelrelakserende (botulinumtoksin A) 
9) CGRP-hemmere (erenumab, fremanezumab, galkanezumab) 
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Ved valg av behandling må det tas hensyn til bivirkninger, eventuelle effekter på komorbide 
tilstander og hva pasienten har prøvd fra før. Dokumentasjonen som ligger til grunn for de ulike 
legemidlene er ulik, og kun et utvalg har forhåndsgodkjent refusjon til behandling av 
migrenepasienter. Noen av legemidlene brukes dessuten utenfor godkjent bruksområde (off-label), 
se Tabell 3. 
 
Tabell 3: Dagens tilgjengelige migreneprofylakse 

Virkestoff Relevant markedsføringstillatelse Refusjon 

Metoprolol/ propranolol/ 
atenolol 

Migreneprofylakse Forhåndsgodkjent refusjon  

Kandesartan  Ingen Individuell stønad ved migrene 
hos barn < 18 år  

Lisinopril Ingen Ingen 

Topiramat Profylakse mot migrenehodepine hos 
voksne etter nøye vurdering av mulige 
behandlingsalternativ 

Forhåndsgodkjent refusjon 

Valproat  Ingen Ingen  

Flunarizin 
(godkjenningsfritak)  

Ingen Ingen  

Amitriptylin Profylaktisk behandling av migrene Forhåndsgodkjent refusjon  

Venlafaksin  Ingen Ingen  

Klonidin 
(godkjenningsfritak)  

Ingen  Individuell stønad 

Botulinumtoksin A Profylaktisk behandling av kronisk 
migrene som har feilet på annen 
profylakse 

Individuell stønad ved CM TF3+ 

Erenumab/ fremanezumab/ 
galkanezumab 

Profylaktisk behandling av migrene ved 
minst 4 månedlige migrenedager 

Individuell stønad ved CM TF3+   

 
I metodevurderingen av erenumab i 2019, ble det vurdert at erenumab, til tross for en bred 
førstelinjeindikasjon, i første omgang vil være et alternativ til pasienter som ikke kommer i mål med 
dagens tilgjengelige migreneprofylakse. Ikke alle pasienter vil være kandidater for alle mulige 
alternativer, og hvilke legemidler som forsøkes, samt i hvilken rekkefølge, er en vurdering som gjøres 
av behandlende lege. Det virker imidlertid å være en konsensus i det kliniske fagmiljøet om at 
pasienter som har forsøkt tre tidligere profylaktiske behandlinger uten å nå behandlingsmålet (TF3+) 
i dag kan regnes å være del av overnevnte gruppe. Medikamentell behandling hos disse pasientene 
består i dag av anfallskuperende og symptomlindrende medisiner (standard støttebehandling - SoC).   
 

1.4.3 Komparator 
Basert på avsnittene over, mener Legemiddelverket at relevant komparator for pasienter med HFEM 
som allerede har forsøkt tre tidligere profylaktiske behandlinger mot sin migrene, er ingen 
profylaktisk behandling (SoC/ placebo).  
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
To pivotale studier (fase III-studien STRIVE/20120296 (16) og fase II-studien 20120295 (17)), samt to 
støttestudier (fase III-studien ARISE/2012097 (18) og fase II-studien 20120178) lå til grunn for den 
europeiske legemiddelmyndighetens (EMA) utstedelse av markedsføringstillatelse for erenumab 
(19).  
 
I Novartis sin første innsendelse av dokumentasjon til foreliggende metodevurdering, der formålet 
var å vise relativ effekt mellom erenumab og placebo samlet for pasienter med CM og pasienter med 
HFEM, lå de tre førstnevnte studiene samt ytterligere én studie (LIBERTY/CAMG334A2301) til grunn. 
Fase II-studien 20120295 (heretter 295-studien) inkluderer pasienter med CM, mens STRIVE, ARISE 
og LIBERTY inkluderer pasienter med EM.  
 
Legemiddelverket har avgrenset denne metodevurderingen til å kun gjelde HFEM, og CM-studien 295 
regnes derfor ikke som relevant. Legemiddelverket vurderer videre at STRIVE og ARISE, som 
ekskluderte pasienter som har forsøkt minst to tidligere profylaktiske behandlinger uten å nå 
behandlingsmålet, heller ikke er relevante for denne metodevurderingen. LIBERTY inkluderte 
pasienter som er relevante for metodevurderingen, men inkluderer ikke doseringen av erenumab på 
70 mg, men en dobbelt så høy startdose.  
 
Novartis har ikke gjennomført systematisk litteratursøk for denne metodevurderingen. 
 

 Oversikt over relevante, innsendte studier 
Pasienter med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM) som har feilet på tre eller flere tidligere 
migreneprofylakser (TF3+) er kun inkludert i LIBERTY-studien og ikke i de andre nevnte studiene. 
Denne studien vurderes derfor å være mest relevant for metodevurderingen. Studien er 
oppsummert i Tabell 4.  
 
Tabell 4: Oversikt over LIBERTY (20) 

Studie LIBERTY (NCT03096834) (20) 

Design  
 

Fase 3b, dobbeltblindet, multisenter, randomisert (1:1), kontrollert studie  

12 ukers blindet, randomisert oppfølging  

Åpen pågående forlengelsesfase i 156 uker 

Populasjon 
 
 

Totalpopulasjon ITT (n=246):  

Pasienter 18-65 år med EM (4-14 månedlige migrenedager (MMD)) med 

eller uten aura, som hadde feilet (ikke tilstrekkelig effekt eller uakseptable 

bivirkninger) på 2-4 tidligere profylaktiske behandlinger.  

 

Pasienter var ikke aktuelle for inklusjon i studien bl.a. dersom de hadde: 

- brukt migreneprofylaktiske legemidler innen 5 ganger legemidlets 

halveringstid før baseline 
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Randomisering av pasienter til behandling med erenumab eller placebo ble stratifisert etter månedlig 
migrenefrekvens ved baseline (4-7 vs. 8-14 migrenedager i måneden).  
 
En migrenedag ble i studien definert som en dag der pasienten opplevde migrenehodepine med eller 
uten aura, som varte i minst 30 minutter og i tillegg møtte minst ett av følgende kriterier:  

1. Minst to av følgende smertekarakteristikker: ensidig lokalisasjon, pulserende, moderat til 
sterk intensitet, forverring ved fysisk aktivitet. 

2. Minst ett av følgende assosierte symptomer: kvalme og/ eller oppkast, lysskyhet, 
overfølsomhet mot lyd. 
 

Dersom pasienten inntok akutte migrenespesifikke legemidler (for eksempel triptan) under 
aurafasen eller for å behandle sin hodepine, ble den aktuelle dagen klassifisert som en migrenedag 
uavhengig av varighet av smerten, smertekarakteristikker og assosierte symptomer.  
 
Ettersom den totale studiepopulasjonen i LIBERTY inkluderte pasienter med EM TF2-4, har Novartis 
levert resultater fra en post-hoc subgruppeanalyse for å belyse relativ effekt av erenumab vs. 

- gjennomgått en prosedyre for å behandle migrene innen en måned før, 

eller i løpet av, baselineperioden (4 uker i forkant av randomisert 

behandling) 

- mottatt behandling med botulinumtoksin A i hode-/halsregion innen 4 

måneder før, eller i løpet av, baselineperioden 

- medikamentoverforbruk (uansett årsak) i måneden før, eller i løpet av, 

baselineperioden 

- sykehistorie som inkluderte klusterhodepine eller hemiplegisk migrene 

 

Stratifisering: lavfrekvent EM (4-7 MMD) (n=74) vs. høyfrekvent EM (8-14 

MMD) (n=172) 

 

Subpopulasjon relevant for metodevurderingen: HFEM TF3+ (n=104) 

Intervensjon Erenumab 140 mg (gitt som 2x70 mg subkutane injeksjoner i ferdigfylt 

sprøyte) hver fjerde uke 

Kontrollarm Placebo i ferdigfylt sprøyte hver fjerde uke (2 injeksjoner per gang) 

Primært endepunkt Andel pasienter som oppnådde minst 50% reduksjon i MMD fra sin 

individuelle baseline de 4 siste ukene av den dobbeltblindede 

behandlingsfasen (uke 9-12) 

Viktigste sekundære 
endepunkter 

- Endring i MMD fra baseline til uke 9-12 

- Antall dager med akutt migrenespesifikk legemiddelbehandling per 

måned (MSMD) 

- Endring fra baseline av fysisk svekkelse og hverdagsaktivitet 

- Sikkerhet og tolerabilitet 
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placebo for subgruppen av pasienter med HFEM TF3+. 93 pasienter fra LIBERTY-studien hadde 
forsøkt tre tidligere profylaktiske behandlinger, mens 56 hadde forsøkt fire. TF3+-subgruppen 
utgjorde dermed totalt 149 pasienter, om lag 60 % av ITT-populasjonen fra LIBERTY. Pasienter med 
HFEM TF3+ utgjorde 104 pasienter, hvorav 57 fikk erenumab 140 mg, mens de resterende 
47 pasientene mottok placebo.  
 
Pågående studier 
Pasienter i LIBERTY-studien kunne fortsette i en åpen forlengelsesstudie. Denne er planlagt med 3 års 
varighet, og pågår fortsatt. Både pasienter i erenumabarmen og placeboarmen kunne delta i den 
åpne studien, der begge grupper får erenumab 140 mg i opptil 156 uker. Novartis opplyser om at 
endelige resultater fra studien er klare for publisering i 2021.  
 
Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon  
LIBERTY er i all hovedsak designet i samsvar med retningslinjene fra Europeiske 
legemiddelmyndigheter (EMA) (21) og IHS (22) for kliniske studier til profylaktisk behandling av 
episodisk migrene, foruten anbefaling om aktiv komparator og valg av primært endepunkt. 
Retningslinjene fra EMA anbefaler å bruke frekvensen av migreneanfall innen en prespesifisert 
periode som primært endepunkt, mens det primære endepunktet i LIBERTY var andel pasienter med 
minst 50 % reduksjon i månedlige migrenedager. Begge retningslinjene anbefaler imidlertid dette 
endepunktet som et viktig sekundært endepunkt.  
 
Randomiseringen av pasientene i LIBERTY ble stratifisert etter lavfrekvent og høyfrekvent episodisk 
migrene, men ikke etter antall tidligere feilede behandlinger, og effektdata for HFEM TF3+ baseres 
derfor på en post-hoc subgruppeanalyse. Denne subgruppen av pasienter utgjør en mindre del av 
studiedeltakerne, og gjør at antall pasienter som inngår i analysen er relativ lavt. Datasettet er derfor 
mer utsatt for skjevheter i pasientkarakteristikker og resultater som følge av tilfeldig variasjon. 
Manglende stratifisering kan ha medført skjevheter i prognostiske faktorer mellom 
behandlingsarmene som igjen kan ha påvirket resultatene. Median MMD ved baseline for HFEM 
TF3+ var 9,7 for erenumab vs. 11 for placebo. Det var også noe forskjell i antall tidligere forsøkte 
migreneprofylakser i aktuell subgruppe; 51 % i erenumabarmen hadde feilet på tre tidligere 
behandlinger versus 66 % i placeboarmen, mens 49 % og 34 % av pasienter som mottok henholdsvis 
erenumab og placebo hadde feilet på fire tidligere behandlinger. Dette medfører at det er knyttet 
ytterligere usikkerhet til validiteten av resultatene fra subgruppeanalysen. Resultater på reduksjon i 
MMD og andel pasienter som oppnådde minst 50 % reduksjon i MMD ser imidlertid ut til å 
korrespondere for subgruppen og studiepopulasjonen som helhet, selv om resultatene ikke når 
statistisk signifikans for HFEM TF3+-gruppen. Resultater presenteres i Kapittel 3.4.1. Kort 
oppsummert opplevde pasienter med HFEM TF3+ i gjennomsnitt 1,58 færre månedlige migrenedager 
fra baseline til uke 9-12 enn pasienter som fikk placebo (p = 0,0749). Tilsvarende tall for ITT-
populasjonen var 1,6 dager (p=0,004). Placeboresponsen i studien var ikke ubetydelig; 15 % av 
pasienter med HFEM TF3+ behandlet med placebo oppnådde minst 50 % reduksjon i MMD fra 
baseline til studieslutt, mens dette gjaldt 29 % av pasienter behandlet med erenumab.  
 
Det er uheldig at kun den høyeste dosen erenumab à 140 mg ble studert i LIBERTY, da 
preparatomtalen anbefaler bruk av 70 mg ved oppstart av behandling, som eventuelt økes til 140 mg 
dersom ønsket effekt ikke oppnås. I tidligere studier av erenumab har effekten på reduksjon i 
migrenedager vært lavere for pasienter behandlet med 70 mg enn 140 mg, og det fremstår derfor 
rimelig for Legemiddelverket å anta at dette også vil gjelde pasienter med HFEM TF3+.  
 
Studien er av kort varighet, tatt i betraktning at migrene er en kronisk sykdom der langvarig 

behandling kan forventes. En poster av foreløpige resultater fra den 3-årige åpne forlengelsesfasen 
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av LIBERTY ble mottatt på forespørsel fra Legemiddelverket. Den viser at andelen pasienter med 

minst 50 % reduksjon i MMD ble opprettholdt i 2 år. Pasientene i den åpne forlengelsesfasen var fra 

den totale studiepopulasjonen i LIBERTY, og det er ikke kjent for Legemiddelverket om resultatene er 

representative for pasienter i subgruppen HFEM TF3+. Legemiddelverket vurderer at langtidseffekten 

av erenumab sammenlignet med SoC i aktuell subgruppe er usikker. Gitt den relativt store 

pasientpopulasjonen som er relevant for denne metodevurderingen, mener Legemiddelverket at en 

kunne ha forventet bedre dokumentasjon. 

 
Legemiddelverket mener at det er noe usikkerhet rundt resultater fra post-hoc subgruppeanalysene 
og langtidseffekten av erenumab for subpopulasjonen av pasienter med HFEM TF3+, men totalt sett 
anser Legemiddelverket den innsendte kliniske dokumentasjonen å være hensiktsmessig for 
metodevurderingen, og vil vurdere dokumentasjonen videre for klinisk relevans, se Kapittel 3: PICO. 
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3 PICO1  

 Pasientpopulasjon 
Norsk klinisk praksis 
Migrene er tre ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn, og forekomsten er høyest rundt 40 års 
alder.  
 
Inndeling av pasienter med episodisk migrene i subgruppene LFEM og HFEM er ikke klart definert i 
litteratur eller klinisk praksis, se Kapittel 1.2. Klinikere Legemiddelverket har konferert med mener 
imidlertid at det er rimelig å avgrense metodevurderingen av erenumab til pasienter med HFEM (8-
14 MMD) for å fange opp de mest behandlingstrengende pasientene. Pasienter med mer enn 8-10 
migrenedager per måned kan være utsatt for å utvikle medikamentoverforbrukshodepine (MOH). 
 
Refusjon vurderes for pasienter som har feilet (ikke oppnådd tilstrekkelig effekt eller opplevd 
uakseptable bivirkninger) på behandling med minst tre ulike klasser av legemidler som brukes ved 
migreneprofylakse, jf. refusjonsberettiget bruk for erenumab ved CM som beskrevet i Helfos Vedlegg 
1 (2). Aktuell tidligere behandling i norsk klinisk praksis hos pasienter med CM er følgende 
legemiddelklasser: betablokkere (metoprolol, atenolol, propanolol), angiotensin II-
reseptorantagonist (kandesartan), ACE-hemmer (lisinopril), kalsiumkanalblokker (flunarizin), 
antiepileptika (valproat, topiramat), antidepressiva (amitryptilin, venlafaksin), sentralvirkende 
antiadrenergikum (klonidin) og perifert virkende muskelrelakserende (botulinumtoksin A). De samme 
legemiddelklassene vil være aktuelle også for pasienter med HFEM, med unntak av botulinumtoksin 
A, som kun har godkjent indikasjon hos pasienter med CM.  
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Som beskrevet i Kapittel 2, er det levert resultater fra en post-hoc subgruppeanalyse fra LIBERTY for 
pasienter med HFEM TF3+, som er den aktuelle subgruppen i norsk klinisk praksis. Pasienter som 
hadde feilet på mer enn fire tidligere behandlinger ble ekskludert fra LIBERTY, og det samme ble 
pasienter med MOH. Feilet behandling ble i studien definert som fravær av meningsfull respons mht. 
reduksjon i MMD etter 2-3 måneder på behandling eller uakseptable bivirkninger. 
 
Henholdsvis 46,3 % og 37,6 % av pasientene i erenumab- og placeboarmen (ITT-populasjon) tilhører 
gruppen som har forsøkt tre eller fire klasser av profylaktiske legemidler mot migrene tidligere. Data 
på baseline pasientkarakteristikker for relevant subgruppe fra LIBERTY er presentert i Tabell 5. 
Pasientene var 43,7 år i gjennomsnitt og om lag 80 % av pasientene var kvinner. 
 
De vanligste tidligere feilede behandlingene for ITT-populasjonen i LIBERTY (EM TF2-4), var 
topiramat (85 %), amitryptilin (46 %), propranolol (45 %) og metoprolol (38 %), og type behandling 
var relativt balansert mellom behandlingsarmene. Tilsvarende data for subpopulasjonen HFEM TF3+ 
er ikke oppgitt. Pasientene måtte ha hatt et opphold i tidligere migreneprofylaktisk behandling før 
baseline, tilsvarende minst 5 ganger legemidlets halveringstid. 
 

 
1 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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Tabell 5: Baseline karakteristika for subgruppe HFEM TF3+ fra LIBERTY 

  
Erenumab 140 mg 

(n=57) 
Placebo  
(n=47) 

Alle pasienter 
(n=104) 

Gjennomsnittsalder (SD) 44,5 (11,9) 42,6 (11,3) 43,7 (11,6) 

Andel kvinner (%) 82,5 % 76,6 % 79,8 % 

Gjennomsnittsvekt i kg (SD) 71,2 (13,6) 70,6 (14,9) 71,0 (14,3) 

Gjennomsnittlig månedlige 
migrenedager (SD) 

10,3 (1,83) 10,8 (1,73) 10,5 (1,79) 

Antall tidligere profylaktiske 
migrenelegemidler - n (%) 

tre: 29 (50,9 %)  
fire: 28 (49,1 %) 

tre: 31 (66 %)  
fire: 16 (34 %) 

tre: 60 (57,7 %)  
fire: 44 (42,3 %) 

 
Innsendt helseøkonomisk modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Gjennomsnittsalderen ved modellstart er 42 år og andelen kvinner er 82 %. Disse parameterne er 
hentet fra 295-studien som tidligere er vurdert for CM-populasjonen. Alder og kjønn påvirker kun 
mortalitet i modellen. Mortalitet i modellen baserer seg på dødelighetstabeller fra den generelle 
befolkningen. HFEM er definert noe ulikt i den helseøkonomiske modellen kontra LIBERTY. I 
modellen avgrenses HFEM til å gjelde pasienter med 8-14 månedlige hodepinedager (MHD) ved 
baseline, mens den kliniske studien og klinikerne Legemiddelverket har vært i kontakt med definerer 
HFEM som 8-14 månedlige migrenedager ved baseline. Gjennomsnittlig MMD ved baseline er i 
modellen satt til 9,61 for både erenumab- (n=63) og SoC(placebo)-armen (n=59), altså noe avvikende 
fra baseline observert for HFEM TF3+ i LIBERTY (henholdsvis 10,3 og 10,8 MMD for erenumab og 
placebo i Tabell 5).  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Pasientgrunnlaget for å vurdere effekt hos pasienter med HFEM TF3+ er begrenset da kun deler av 
populasjonen i den inkluderte studien er innenfor denne gruppen. LIBERTY var stratifisert etter HFEM 
og LFEM, men ikke TF, noe som medfører usikkerhet rundt eventuelle skjevheter i prognostiske 
faktorer som kan ha påvirket resultatene.  
 
Pasienter med MOH og pasienter som hadde feilet på mer enn fire tidligere behandlinger (TF5+) ble 
ekskludert fra studien. Dette er pasienter som kan være aktuelle for behandling med erenumab i 
norsk klinisk praksis. Det er en svakhet at pasienter som hadde feilet på mer enn fire tidligere 
behandlinger ble utelatt fra studien, da det er rimelig å anta at dette er særlig behandlingstrengende 
pasienter som i høy grad vil være aktuell for behandling med erenumab i klinisk praksis. 
 
Det er en diskrepans mellom baseline MMD samt utvalgsstørrelse mellom modellen og LIBERTY for 
HFEM TF3+. Novartis sin begrunnelse for dette er at TF3+ i post-hoc analysene av LIBERTY defineres 
etter tidligere behandling med forebyggende legemidler fra tre forskjellige legemiddelklasser, mens 
modellen definerer behandlingssvikt etter tidligere behandling med tre forskjellige forebyggende 
legemidler. Da det er ønskelig med samsvar mellom modell og studie, samt at det fremkommer i 
Helfos Vedlegg 1 at krav til tidligere behandling for pasienter med CM baserer seg på 
legemiddelklasser, ba Legemiddelverket om en ny modell der behandlingssvikt er definert likt som i 
studien, men Legemiddelverket har ikke mottatt en slik modell.  
 
Ulik definisjon av HFEM i modell kontra studie bidrar sannsynligvis også til den observerte 
diskrepansen. Novartis angir at de har definert HFEM som 8-14 MHD i modellen da dette er den 
vanlige avgrensningen i litteraturen. HFEM er imidlertid ikke klart definert i faglitteratur. Det er vanlig 
at migrenepasienter opplever noen dager med hodepine månedlig som ikke oppfyller kriteriene for å 
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kunne defineres som et migreneanfall. I LIBERTY var gjennomsnittlig MHD ved baseline for 
totalpopulasjonen (EM TF2-4) 10,1 både for pasienter randomisert til erenumab og placebo, mens 
gjennomsnittlig MMD ved baseline var 9,2 og 9,3 i henholdsvis erenumab- og placeboarmen. 
Legemiddelverket kjenner ikke til all litteratur på området, men er av den oppfatning at HFEM ofte 
defineres som 10-14 MHD eller 8-14 MMD (6, 7). Legemiddelverket vurderer at det er en svakhet at 
HFEM defineres ulikt i modell og studie, og mener dette gjør det vanskeligere å vurdere validiteten 
av modellresultatene. Modellen er ikke lagt opp til at det er mulig å enkelt endre baseline MMD. 
Legemiddelverket har derfor ikke fått undersøkt hvilken innvirkning det har på modellen å endre 
baseline MMD til å samsvare med LIBERTY. Det vil imidlertid trolig ikke føre til vesentlige forskjeller 
ettersom begge behandlingsarmene har lik verdi for MMD ved modellstart.  
 
Type tidligere profylaktisk behandling for ITT-populasjonen i LIBERTY anses som tilstrekkelig relevant 
for norsk klinisk praksis, men Legemiddelverket kjenner ikke til tidligere behandling for subgruppen 
HFEM TF3+ særskilt. Pasienter inkludert i LIBERTY måtte ha hatt et opphold i migreneprofylaktisk 
behandling før baseline, mens pasienter aktuelle for behandling med erenumab i norsk klinisk praksis 
sannsynligvis vil være en blanding av pasienter med 8-14 månedlige migrenedager som allerede står 
på inadekvat profylakse og pasienter som ikke står på behandling. 
 
Alder og kjønnsfordeling for ITT-populasjonen og relevant subgruppe i LIBERTY er omtrent som 
forventet i norsk klinisk praksis, men avviker noe fra den helseøkonomiske modellen, da disse 
parameterne er informert av 295-studien (CM) i Novartis sitt basecase. Siden alder og 
kjønnsfordeling ikke har stor innvirkning på resultatene i modellen, gjør ikke Legemiddelverket 
endringer på disse parameterne. Alderen som inngår i modellen korresponderer med registerdata, 
og ble lagt til grunn i metodevurderingen av erenumab ved CM.  Norske pasienter ble inkludert i 
LIBERTY, noe som er positivt for overførbarheten av effekten til norske pasienter. Novartis har ikke 
oppgitt hvilket år mortalitetstabellene i modellen kommer fra. Legemiddelverket har oppdatert 
mortalitetstabellen for den generelle befolkningen med mortalitetstall for 2019 fra SSB. Dette har 
liten innvirkning på resultatene i modellen. 
 
Legemiddelverket oppdaterer mortalitetstall for den generelle befolkningen i den helseøkonomiske 
modellen, men godtar ellers pasientpopulasjonen inkludert i den relevante kliniske studien og 
helseøkonomiske modell. Legemiddelverket mener imidlertid det er uheldig at HFEM og 
behandlingssvikt defineres noe ulikt i den helseøkonomiske modellen sammenlignet med den kliniske 
studien og klinisk praksis. Det er også uheldig at pasienter som hadde feilet på mer enn fire 
behandlinger (TF5+) ikke ble inkludert i LIBERTY, da flere av disse pasientene kan være aktuelle for 
behandling med erenumab i norsk klinisk praksis. 
 

 Intervensjon 
Norsk klinisk praksis 
I henhold til preparatomtalen er den anbefalte doseringen av erenumab 70 mg hver fjerde uke. Noen 
pasienter kan få en bedre effekt av 140 mg. Preparatomtalen skiller ikke mellom dosering for CM og 
HFEM. 
 
Erenumab leveres i ferdigfylte sprøyter som settes subkutant, og er beregnet for selvadministrering 
etter tilstrekkelig opplæring. Injeksjonene kan også settes av en annen person som har fått 
opplæring. Klinikere Legemiddelverket har kontaktet, mener at majoriteten av pasientene vil være i 
stand til å administrere legemiddelet selv.  
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Det anbefales å evaluere respons etter tre måneder på behandling med erenumab, videre omtalt 
som 12-ukers evalueringen. Deretter anbefales det å regelmessig evaluere behovet for fortsatt 
behandling. En av klinikerne Legemiddelverket har vært i kontakt med anbefaler å etter hvert 
forlenge intervallene mellom hver dose og deretter seponere behandlingen for de pasientene som 
har mindre enn fire MMD over 3-4 måneder. Det er ikke kjent hvor mange pasienter dette eventuelt 
vil gjelde i norsk klinisk praksis.   
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
I LIBERTY mottok pasientene i erenumabarmen 140 mg av legemidlet hver fjerde uke, over en 
periode på 12 uker.  
 
Innsendt helseøkonomisk modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Innsendt modell er i tråd med doseringsregimet i LIBERTY, det vil si doser på 140 mg hver fjerde uke. 
Det er antatt at pasientene er i stand til å administrere behandlingen selv etter en time med 
opplæring av sykepleier.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Kun den høyeste godkjente doseringen av erenumab, 140 mg hver fjerde uke, benyttes i LIBERTY og i 
helseøkonomisk modell. I preparatomtalen er det anbefalt å starte med dosering på 70 mg hver 
fjerde uke, for så å eventuelt øke doseringen ved behov. Erfaringen til kliniske eksperter 
Legemiddelverket har kontaktet er at en del pasienter starter på 140 mg og eventuelt reduserer 
doseringen etter hvert. Det er likevel rimelig å anta at en del norske pasienter med HFEM TF3+ vil 
behandles med 70 mg erenumab. Tall fra Helfo viser at om lag en tredjedel av norske pasienter med 
CM TF3+ bruker erenumab 70 mg. Dette betyr at effekten av erenumab som fremkommer i studien 
kan være større sammenlignet med hva den vil være i klinisk praksis, siden andre studier av 
erenumab viser at 70 mg har noe dårligere effekt enn 140 mg. Prisen er lik for de to styrkene, noe 
som medfører at kostnadseffektiviteten av erenumab beregnet i denne metodevurderingen (140 mg) 
kan overestimere reell kostnadseffektivitet i klinisk praksis (70 mg og 140 mg). Dersom alle pasienter 
som ikke oppnår optimal effekt av 70 mg erenumab øker til den høyere dosen, vil dette ha mindre å 
si for kostnadseffektiviteten. 
 
I klinisk praksis er det vanlig å forsøksvis seponere migreneprofylakse etter en tid, såkalte «drug 
holidays», dels for å evaluere effekten og dels for å vurdere videre behov. Migrene er en dynamisk 
sykdom hvor anfallshyppigheten kan variere betydelig over tid, og i mange tilfeller vil sykdommen 
brenne ut av seg selv med tiden. Novartis sitt basecase inkluderer ikke slike seponeringsforsøk, men 
modellen legger til rette for ulike scenarioer for seponering, se Kapittel 3.4.1. Legemiddelverket 
vurderer at modellen ikke er egnet til å fange opp det fluktuerende sykdomsforløpet som 
kjennetegner migrene, og en modellering av slike behandlingspauser blir ikke realistisk da det 
mangler kliniske data. Det er rimelig å tro at også pasienter som mottar standard støttebehandling vil 
oppleve redusert anfallshyppighet med tiden. Legemiddelverket vurderer at det kunne ha vært 
rimelig å inkludere «drug holidays» i metodevurderingen av pasienter med HFEM, men at modellen 
ikke legger opp til en realistisk modellering av dette. Legemiddelverket velger derfor å ikke inkludere 
«drug holidays» i sin hovedanalyse. Dette er i tråd med innsendelsen til Novartis, samt den tidligere 
metodevurderingen av erenumab. Sannsynligvis ville det vært til favør for erenumab dersom «drug 
holidays» kunne inkluderes i modellen på en plausibel måte. 
 
Legemiddelverket godtar intervensjonsarmen i den kliniske studien og i helseøkonomisk modell, men 
bemerker at denne metodevurderingen kun kan belyse kostnadseffektiviteten av erenumab 140 mg 
for HFEM TF3+. Det fremstår sannsynlig for Legemiddelverket at dette momentet kan bidra til at reell 
kostnadseffektivitet av erenumab i norsk klinisk praksis er lavere enn beregnet i denne 
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metodevurderingen, da det forventes at begge styrkene vil bli brukt og at effekten av 70 mg antas å 
være noe lavere enn 140 mg også for pasienter med HFEM TF3+. 
 

 Komparator  
Norsk klinisk praksis 
Det kliniske fagmiljøet er enige om at erenumab, til tross for en bred førstelinjeindikasjon, vil være et 
alternativ til pasienter som ikke kommer i mål med dagens tilgjengelige migreneprofylakse. 
Behandling av disse pasientene består i dag av anfallskuperende og symptomlindrende 
medikamenter. 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Sammenligningsalternativet i de kliniske studiene er ingen profylaktisk behandling (placebo). 
Pasientene kan imidlertid bruke anfallsmedikamenter og symptomlindrende medikamenter som 
vanlig. Dette er i tråd med norsk klinisk praksis.  
 
Innsendt helseøkonomisk modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Innsendt modell er basert på komparator i LIBERTY, altså ingen behandling (placebo) utover standard 
støttebehandling, heretter omtalt som SoC.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Komparator i LIBERTY og i den helseøkonomiske modellen er i samsvar med norsk klinisk praksis for 
subgruppen HFEM TF3+.  
 
Legemiddelverket godtar komparatoren som inngår i klinisk studie og helseøkonomisk modell.  
 

 Utfallsmål  

3.4.1 Effekt 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
Effektdata for pasienter med HFEM TF3+ baserer seg på post-hoc subgruppeanalyser av data fra 
LIBERTY. Primærendepunktet i studien var andelen pasienter som oppnådde minst 50 % reduksjon i 
MMD fra baseline til de 4 siste ukene av den dobbelblindede behandlingsfasen (uke 9-12). Effektdata 
er basert på selvrapporterering ved daglig utfylling av en e-dagbok.  
 
Det viktigste sekundære endepunktet i studien var endringer i månedlige migrenedager (MMD) fra 
baseline til uke 9-12. Relevante resultater er angitt i tabellen under. Legemiddelverket har, på 
bakgrunn av innspill fra klinikere, definert respondere som pasienter som oppnår minst 30 % 
reduksjon i MMD, og andelen pasienter som oppnådde dette er derfor også inkludert i tabellen 
under. 30 % responskrav ble også benyttet i metodevurderingen av erenumab i 2019 hos både 
gruppen med CM og gruppen med EM. 
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Tabell 6: Utvalgte relevante resultater fra LIBERTY for hele studiepopulasjonen (ITT) og gjeldende subgruppe (HFEM TF3+)  

 ITT populasjonen  
(EM TF2-4) (n=246) 

HFEM TF3+  
(8-14 MMD) (n=103) 

Endring i MMD fra baseline til uke 9-12 
(adjusted mean change), forskjell fra 
placebo 

-1,6 (p=0,004) -1,58 (p=0,0749) 

Respondere, minst 50 % reduksjon i 
MMD fra baseline 

Erenumab: 30 % 
Placebo: 14 % 
OR: 2,7 (p=0,002) 

Erenumab: 28,6%  
Placebo: 14,9 % 
OR: 2,28 (p=0,1081) 

Respondere, minst 30 % reduksjon i 
MMD fra baseline 

Resultater ikke oppgitt i 
publisert studie 

Erenumab: 42,9 %  
Placebo: 21,3 % 
OR: 2,93 (p=0,0174) 

 
I LIBERTY øker andelen som oppnår 50 % reduksjon i MMD over studieperioden. Reduksjonen i MMD 
sammenlignet med placebo er relativt stabil, selv om det er en variasjon gjennom studieperioden i 
begge armene.  
 
De fleste pasientene i LIBERTY (118/121 og 122/125 i hhv. erenumab- og placeboarmen) fullførte 
studien (12 uker) og gikk videre i en åpen forlengelsesfase, der alle pasienter ble behandlet med 
erenumab 140 mg. På forespørsel fra Legemiddelverket, ettersendte Novartis en poster av foreløpige 
resultater fra denne studien (open label extension phase, OLEP). Der var effekt definert som minst 
50 % reduksjon i MMD og varigheten var 112 uker. Disse foreløpige resultatene støtter opp om 
vedvarende effekt av erenumab for totalpopulasjonen (EM TF2-4), men relativ effekt sammenlignet 
med placebo er ikke kjent utover 12 uker behandlingstid. Legemiddelverket har ikke mottatt 
langtidsdata for relevant subgruppe (HFEM TF3+) og relevant utfallsmål (30 % respons). 
 
Innsendt helseøkonomisk modell 
Den primære driveren for effekt i den helseøkonomiske modellen er reduksjon i frekvensen av 
migrenedager per 28 dager. Dette baseres på fordelingen av MMD fra baseline til uke 9-12 for 
pasienter på erenumab versus placebo observert i LIBERTY. Modellen predikerer hvordan pasienter 
er fordelt over ulike frekvenser av MMD (0-28) i hver helsetilstand. Distribusjonen av pasienter på 
ulike verdier av MMD i modellen ble statistisk tilpasset observert fordeling av MMD foregående 
4 uker ved baseline og ved uke 12 i LIBERTY. Novartis har levert inn en teknisk rapport som viser 
tilpasningen av rådata fra 295-studien på de ulike parametriske fordelingene Normal, Gamma, 
Lognormal, Poisson og negativ binomisk, og mener normalfordeling gir gjennomsnittlige verdier for 
MMD som ligger nærmest rådata fra studien. Novartis har imidlertid ikke sendt inn en tilsvarende 
illustrasjon på hvorvidt rådata fra HFEM TF3+ passer en normalfordeling. Denne tilpasningen bidrar 
til at gjennomsnittlig reduksjon i MMD i modellen avviker fra det som ble observert i studien. Se 
Tabell 7 for relevante resultater som inngår i den helseøkonomiske modellen, sammenlignet med 
resultatene fra LIBERTY. 
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Tabell 7: Utvalgte relevante resultater for gjeldende subgruppe (HFEM TF3+) i LIBERTY og i den helseøkonomiske modellen  

 LIBERTY, HFEM TF3+ 
(n=103) 

I modellen 
(n=122) 

Endring i MMD fra baseline til 
uke 9-12 (adjusted mean 
change), forskjell fra placebo 

-1,58 (p=0,0749) -1,13* 

Respondere, minst 50 % 
reduksjon i MMD fra baseline 

Erenumab: 28,6%  
Placebo: 14,9 % 
OR: 2,28 (p=0,1081) 

Erenumab: 23,8 % 
SoC: 11,86 % 

Respondere, minst 30 % 
reduksjon i MMD fra baseline 

Erenumab: 42,9 %  
Placebo: 21,3 % 
OR: 2,93 (p=0,0174) 

Erenumab: 44,4 % 
SoC: 22,03 % 

*Uten responskrav eller seponering grunnet bivirkninger 
 
Effekten betraktes i lys av hvilke responskrav som legges til grunn for å få fortsette på behandling 
etter 12-ukersevalueringen. Mulige valg i modellen er 50 %, 30 % og no-stopping rule (ingen krav til 
reduksjon i MMD for å få fortsette med behandling etter 12-ukersevalueringen). Tabell 8 viser 
gjennomsnittlig MMD i de ulike helsetilstandene etter mulige responskrav i modellen. Det henvises 
til Kapittel 4 for en nærmere beskrivelse av modellstruktur og hvilke tilstander som inngår i 
modellen. I Novartis sitt basecase er det lagt til grunn et responskrav på minst 50 % reduksjon i 
MMD, noe som gir 23,8 % og 11,9 % respondere for pasienter med HFEM TF3+ som behandles med 
hhv. erenumab og SoC. 
 
Tabell 8: Gjennomsnittlig månedlige migrenedager (MMD) i modellen (Novartis sitt basecase) i de ulike helsetilstandene 
etter mulige responskrav ved 12-ukersevalueringen 

  

Baseline 

12-ukersevalueringen (beslutningstre) 
Etter 12-ukersevalueringen 

(Markov-modell) 

  Respondere 
Ikke-

respondere 

Seponering 
grunnet 

bivirkninger  

På 
behandling 

Langtids-
seponering 

50 % responskrav 

Erenumab 9,61 2,48 9,83 9,61 2,48 9,61 

SoC 9,61 2,98 10,10 9,61 2,98 9,61 

30 % responskrav 

Erenumab 9,61 3,85 11,46 9,61 3,85 9,61 

SoC 9,61 3,89 10,77 9,61 3,89 9,61 

Ingen responskrav 

Erenumab 9,61 8,14 - 9,61 8,14 9,61 

SoC 9,61 9,27 - 9,61 9,27 9,61 

 
Det er antatt at endringen i MMD vedvarer så lenge pasientene står på behandling med erenumab. 
Det vil si at pasientene som responderer på behandlingen etter gjeldende responskrav har 
gjennomsnittlig MMD som for respondere ved 12 uker, så lenge de står på behandling. Effekt over tid 
baserer seg derfor på hva slags antagelser for seponering som ligger til grunn, samt responskrav. Det 
antas at pasienter som ikke møter gjeldende responskrav etter 12 ukers behandling, avslutter 
behandlingen. Disse pasientene forblir i helsetilstanden «ikke-respondere» ut modellens varighet, 
eller til de dør. I modellen er det lagt inn en rekke ulike «stopping rules» der det er mulig å velge 
hvilken helsetilstand pasientene går til ved seponering. 
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- Seponering grunnet ikke-respons (basert på et responskrav på 50 %, 30 % eller ingen 
responskrav) ved 12-ukersevalueringen: 
Pasienter som ikke fortsetter på behandling med erenumab eller SoC kan forbli i 
helsetilstanden for ikke-respondere for aktuell behandling som anvist i Tabell 8. Dette er 
Novartis sitt basecase. Det er også mulig at pasientene returnerer til baseline MMD (9,61) 
eller MMD observert i SoC -armen ved 12 uker.  
 

- Seponering grunnet bivirkninger ved 12-ukersevalueringen: 
I Novartis sitt basecase returnerer pasientene som seponerer grunnet bivirkninger til 
baseline MMD. Modellen tillater også at de alternativt returnerer til MMD observert hos SoC 
-gruppen ved 12 uker. Se Kapittel 3.4.2 for antagelser om seponeringsrater grunnet 
bivirkninger etter 12 ukers behandling. 
 

- Langtidsseponering (long-term negative discontinuation): 
Novartis antar at 2,38 % av pasientene slutter på behandling med erenumab hver 12. uke 
grunnet bivirkninger. Dette er basert på 178-studien, en fase II studie med formål om å 
evaluere dose-respons (doser på 7 mg, 21 mg og 70 mg) hos pasienter med episodisk 
migrene. Studien hadde en dobbeltblindet fase på 12 uker, etterfulgt av en åpen 
forlengelsesfase på opptil om lag 5 år (19). Her tillater også modellen enten at pasientene får 
tilsvarende MMD som SoC ved 12 uker eller at de returnerer til MMD ved baseline. Det 
sistnevnte er Novartis sitt basecase.  
 

- Positiv seponering («drug holiday»): 
I dette scenariet er det antatt at pasienter som behandles med erenumab har et opphold i 
behandling etter 65 uker. Etter dette er det 20 % som stopper helt på behandling, men med 
vedvarende effekt. Dette scenariet er ikke inkludert i Novartis sitt basecase. Se ytterligere 
beskrivelse og Legemiddelverkets vurdering av dette under Kapittel 3.2. 

 
Legemiddelverkets vurdering 
Klinisk relevans av effekt observert i LIBERTY 
Endepunktene i LIBERTY anses som relevante for metodevurderingen, selv om valg av primært 
endepunkt ikke er i henhold til retningslinjer fra EMA som anbefaler å bruke frekvensen av 
migreneanfall innen en prespesifisert periode. Da effektestimatene for pasienter med HFEM TF3+ 
stammer fra post-hoc subgruppeanalyser av studiedata, er det knyttet noe usikkerhet til validiteten 
av resultatene. Reduksjon i MMD og andel pasienter som oppnådde minst 50 % reduksjon i MMD 
korresponderer imidlertid for subgruppen (HFEM TF3+) og studiepopulasjonen som helhet (EM TF2-
4), selv om resultatene ikke når statistisk signifikans for HFEM TF3+-gruppen, se Kapittel 2. Reduksjon 
i MMD fra baseline, sammenlignet med placebo, er noe høyere for HFEM TF3+ enn for EM TF3+, som 
lå til grunn i vurdering av kostnadseffektivitet for EM TF3+ i den tidligere metodevurderingen av 
erenumab (-1,6 vs. -1,3).  
 
Reduksjon i MMD for pasienter med HFEM TF3+ observert i LIBERTY er lavere enn reduksjon i MMD 
observert for pasienter med CM i 295-studien som lå til grunn for vurdering av kostnadseffektivitet 
for CM TF3+ i den forrige metodevurderingen. For ITT-populasjonen i 295-studien (n=656, ingen krav 
om antall tidligere feilede behandlinger) ble det observert en statistisk signifikant reduksjon i MMD 
fra baseline til uke 9-12 på om lag 2,5 dager sammenlignet med placebo både for erenumab 70 mg 
og 140 mg. For subpopulasjonen CM TF3+ (n=187) ble det observert en reduksjon i MMD på 1,7 
dager sammenlignet med placebo for erenumab 70 mg (p=0,1280), mens tilsvarende tall for 
erenumab 140 mg var en reduksjon på 4,27 MMD (p=0,0012). Andel respondere var også noe høyere 
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for pasienter med CM TF3+ i 295-studien enn det som ble observert for pasienter med HFEM TF3+ i 
LIBERTY. 
 
Legemiddelverket vurderer at studiedataene samlet sannsynliggjør at det kan forventes en moderat, 
men klinisk relevant effekt av 140 mg erenumab sammenlignet med placebo hos pasienter med 
HFEM TF3+. Størrelsen på effekten ser ut til å være nærmere den observert for pasienter med EM 
TF3+ enn det som ble observert for pasienter med CM TF3+ i 295-studien. Ikke alle pasienter 
responderer på behandlingen, og gjennomsnittlig reduksjon i månedlige migrenedager er større for 
respondere (både med responskrav på 30 % og 50 %) enn for HFEM TF3+-populasjonen som helhet. 
 
Responskrav  
Etter å ha konferert med klinikere, anser Legemiddelverket at 30 % responskrav ved 12-
ukersevalueringen er klinisk relevant for HFEM-gruppen. Et responskrav på 50 %, som ligger til grunn 
i Novartis sitt basecase, er et svært strengt krav og kan utelukke mange pasienter fra å få en 
meningsfylt bedring, som 30 % reduksjon i MMD vil være for denne pasientgruppen. En kliniker 
trekker fram at det kan være større grunn til å bruke 50 % responskrav for pasienter med lavere 
anfallshyppighet (LFEM), som 4-7 dager per måned, grunnet risikoen for at en liten tilfeldig variasjon 
kan bli ansett som effekt av erenumab. Dersom erenumab innføres for pasienter med HFEM, anses 
det som usannsynlig at en pasient med 8-14 MMD før behandling, og som opplever mellom 30-50 % 
reduksjon i MMD, vil tas av behandling. Et responskrav på 30 % anses også relevant for pasienter 
med CM, og lå til grunn i metodevurderingen av erenumab ved CM TF3+. Ettersom pasienter med 
HFEM er vist å være likere pasienter med CM enn pasienter med LFEM (se Kapittel 1.2), og 
overgangen mellom HFEM og CM for den enkelte pasient kan være noe flytende, endrer 
Legemiddelverket responskravet ved 12-ukers evalueringen fra 50 % til 30 % i modellen, slik at det 
samsvarer med innspill fra klinikere og er i tråd med den tidligere metodevurderingen. Dette gjør at 
respons oppnås for 44,4 % og 22,0 % av pasientene i hhv. erenumab- og SoC -armen i modellen. Selv 
om et responskrav på 30 % lå til grunn i den forrige metodevurderingen, er det ikke definert et 
konkret responskrav basert på prosentvis reduksjon i MMD i dagens Vedlegg 1 for erenumab ved 
CM.  Det er imidlertid spesifisert at pasienter som ikke opplever respons skal tas av behandling etter 
12-ukersevalueringen, men lar det være opp til behandler å vurdere hva som regnes som tilstrekkelig 
respons. Det er derfor mulig at responskravet som praktiseres i klinisk praksis er lavere enn 30 %, noe 
som i så fall vil bidra til at kostnadseffektiviteten av erenumab ved HFEM TF3+ kan være dårligere 
enn beregnet i denne metodevurderingen. 
 
Modellering av månedlige migrenedager 
Måten fordelingen av pasienter over ulike frekvenser av MMD modelleres, samt ulik definisjon av 
HFEM TF3+ i modell kontra klinisk studie (se Kapittel 3.1), gjør at det er noen ulikheter i 
effektestimater og baseline MMD i modellen sammenlignet med det som ble observert i LIBERTY. 
Gjennomsnittlig reduksjon i MMD fra baseline sammenlignet med SoC /placebo er lavere i modellen 
enn observert i studien (-1,13 versus -1,58), til disfavør for erenumab. Andelen respondere (30 % 
responskrav) er imidlertid høyere i modellen enn observert i studien, for begge behandlingsarmene 
(44,4 % og 22,03 % for hhv. erenumab og SoC/placebo i modellen versus 42,9 % og 21,3 % i LIBERTY 
for HFEM TF3+). Forskjellen i andel respondere mellom erenumab- og placeboarm er også noe 
høyere i modellen enn observert i LIBERTY, dvs. til favør for erenumab. Det er ikke mulig å endre 
reduksjon i MMD i modellen direkte, men Legemiddelverket har utforsket forskjellen i 
effektestimater som fremkommer i modellen og studiedata ved å endre på responsen i modellen slik 
at den samsvarer bedre med effektdata fra LIBERTY HFEM TF3+, se Kapittel 4.2.3 og vurderer at 
diskrepansen ikke er av stor betydning for resultatet av analysen.   
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Gjennomsnittlig MMD i de ulike helsetilstandene presentert i Tabell 8 viser at ikke-respondere, som 
mottar erenumab eller SoC, går opp i antall MMD i forhold til baseline. Legemiddelverket finner det 
ikke rimelig at pasienter på behandling vil få en forverring i MMD. I Novartis sitt basecase forblir ikke-
respondere i denne helsetilstanden også etter avsluttet behandling med bakgrunn i at responskravet 
ikke er møtt ved 12-ukersevalueringen, og modelleres med en høyere MMD enn ved baseline ut 
modellens varighet eller til pasienten dør. Dette er problematisk også fordi gjennomsnittlig MMD for 
ikke-respondere er ulik i modellen for pasienter som mottar erenumab kontra SoC. I sin innsendelse 
skriver Novartis at pasientene som er ikke-respondere har en forbedring i MMD, men dette stemmer 
ikke overens med inputs i modellen. Det er mulig avviket skyldes et tilfeldig utslag på grunn av 
begrensede data. Legemiddelverket har undersøkt modelleringen av ikke-respondere dersom man 
tar hensyn til hele migrenepopulasjonen, og da opplever ikke-respondere, både i SoC- og 
erenumabarmen, en forbedring i forhold til baseline. Med bakgrunn i ovennevnte problemer knyttet 
til modellering av MMD for ikke-respondere, velger Legemiddelverket å sette MMD lik baseline (9,61 
i begge behandlingsarmer) for pasienter som ikke møter gjeldende responskrav og derfor avslutter 
behandling. Dette er i favør erenumab. 
 
Effekt over tid 
I modelleringen av langtidseffekten har Novartis lagt inn en seponeringsrate på 2,38 % hver 12. uke, 
basert på 178-studien, og videre antatt at effekten vedvarer for de pasientene som fortsetter på 
behandling. I de foreløpige resultatene fra OLEP LIBERTY (oppfølgingsstudien til LIBERTY) var det 
3,4 % pasienter som hadde sluttet på behandling med erenumab etter 112 uker (grunnet 
bivirkninger), så en rate på 2,38 % hver 12. uke fremstår noe overestimert for Legemiddelverket. 
Endringer av parameteren for langtidsseponeringen har liten innvirkning på resultatet av analysen 
(se Kapittel 4.2.3). Langtidsseponering skal fange opp flere aspekter enn kun avsluttet behandling 
grunnet bivirkninger, og Legemiddelverket godtar derfor Novartis sin modellering av dette i lys av at 
det er det beste estimatet Legemiddelverket er kjent med for seponering grunnet alle årsaker. 
Seponering grunnet bivirkninger ved 12-ukersevalueringen og Legemiddelverkets vurdering av dette, 
er beskrevet i Kapittel 3.4.2. 
 
En seponeringsrate reflekterer ikke usikkerheten om hvorvidt effekten av erenumab vedvarer over 
tid. Pasientene i OLEP var fra den totale studiepopulasjonen i LIBERTY, og det er ikke kjent for 
Legemiddelverket om resultatene for vedvarende effekt i opptil 112 uker er representative for 
pasienter i subgruppen HFEM TF3+. Sett i lys av at dette er forebyggende behandling mange 
pasienter står på i flere år, er det uheldig at ingen studier på erenumab har hatt placebokontrollert 
fase i lenger enn 12 uker. Legemiddelverket vurderer derfor at langtidseffekten av erenumab 
sammenlignet med SoC i både aktuell subgruppe og den totale migrenepopulasjonen er usikker og 
svakt dokumentert. 
 
Erfaringen til norske kliniske eksperter med behandling av erenumab til nå, tilsier at effekten 
vedvarer over tid. Migrene er en dynamisk sykdom og man vil også se hos de med vellykket 
behandling at visse perioder er dårligere enn andre, men pasientene vil ikke bli like dårlige som før 
behandling. Norske klinikeres erfaring med legemidlet er imidlertid begrenset da individuell stønad 
for erenumab først ble innført i slutten av 2019, og legemidlet kun har vært markedsført i Norge 
siden oktober 2018. 
 
Oppsummering Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket godtar i hovedsak effektdokumentasjonen lagt til grunn og modelleringen av denne 
i den helseøkonomiske modellen, men bemerker at det er knyttet betydelig usikkerhet til relativ effekt 
av erenumab 140 mg kontra SoC og modelleringen av denne over tid. Legemiddelverket gjør følgende 
endringer i sin hovedanalyse: 
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- Responskrav for videre behandling etter 12-ukersevalueringen endres fra 50 % til 30 %. 
- Gjennomsnittlig MMD for ikke-respondere settes lik baseline MMD 

 

3.4.2 Bivirkninger 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
Bivirkningene av erenumab observert i LIBERTY var i tråd med det som har blitt observert i de andre 
kliniske studiene av erenumab. Generelt er bivirkningene rapportert i de kliniske studiene milde til 
moderate i alvorlighetsgrad og stort sett på linje med placebo. De mest rapporterte bivirkningene for 
70 mg og 140 mg var reaksjoner på injeksjonsstedet (5,6 %/4,5 %), forstoppelse (1,3 %/3,2 %), 
muskelkramper (0,1 %/2,0 %) og kløe (0,7 %/1,8 %) (11).   
 
Mindre enn 2 % av pasientene i disse studiene avbrøt behandling på grunn av bivirkninger. Kun én 
pasient i LIBERTY (i placeboarmen) avsluttet behandlingen på grunn av bivirkninger, og i OLEP var det 
kun fire pasienter som initialt begynte på erenumab i LIBERTY som avsluttet på grunn av bivirkninger 
i løpet av 112 uker. Sikkerhet er ikke kjent hos pasienter under 18 år, gravide, pasienter med 
kardiovaskulær sykdom og pasienter over 65 år da disse er ekskludert fra de kliniske studiene. 
Bivirkningsfrekvensen for pasienter med HFEM TF3+ i LIBERTY var stort sett i tråd med det som ble 
observert for ITT-populasjonen, se Tabell 9. Henholdsvis 5,4 % og 6,4 % i erenumab- og 
placeboarmen fikk smerter på injeksjonsstedet i subgruppen HFEM TF3+. 
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Tabell 9: Bivirkninger rapportert i LIBERTY for ITT og HFEM TF3+, samt i åpen forlengelsesfase OLEP LIBERTY (kilde: Novartis) 

 LIBERTY 
randomisert, blindet fase  

(12 uker) 

OLEP LIBERTY 
åpen forlengelsesfase 

(112 uker) 

 ITT (EM TF2-4) HFEM TF3+  

 Erenumab 
140 mg 

Placebo Erenumab 
140 mg 

Placebo Erenumab 
140 mg 

n 119 124 56 47 118 

Minst én bivirkning 65 (55 %) 67 (54 %) 27 (48 %) 26 (55 %) 97 (82 %) 

Alvorlig bivirkning 2 (2 %) 1 (1%) Ikke oppgitt 11 (9,3 %) 

Bivirkninger som førte til 
seponering av behandling 

0 1 (1%) Ikke oppgitt 4 (3,4 %) 

Smerter på injeksjonsstedet 7 (6 %) 7 (6 %) 3 (5,4 %) 3 (6,4 %) Ikke oppgitt 

Ryggsmerter 5 (4 %) 2 (2 %) 2 (3,6 %) 2 (4,3 %) 11 (9,3 %) 

Nasofaryngitt 5 (4 %) 12 (10 %) 3 (5,4 %) 7 (14,3 %) 39 (33 %) 

Svimmelhet 3 (3 %) 2 (2 %) 1 (1,8 %) 0 Ikke oppgitt 

Fatigue 3 (3 %) 2 (2 %) 2 (3,6 %) 0 Ikke oppgitt 

Erythema på 
injeksjonsstedet 

3 (3 %) 4 (3 %) 0 3 (6,4 %) Ikke oppgitt 

Nakkesmerter 3 (3 %) 0 2 (3,6 %) 0 Ikke oppgitt 

Øvre luftveisinfeksjon 3 (3 %) 0 3 (3,6 %) 0 Ikke oppgitt 

 
Innsendt helseøkonomisk modell 
Novartis har ikke inkludert bivirkninger i sitt basecase fordi bivirkningsfrekvensen er på et lavt, og 
tilsvarende nivå for begge behandlingsarmene. Det er likevel lagt til rette for å inkludere bivirkninger 
i den helseøkonomiske modellen i form av reduksjon i nyttevekter.  
 
Det er lagt inn en seponeringsrate på 2,19 % og 2,51 % for hhv. erenumab- og SOC-armen ved 12-
ukers evalueringen grunnet bivirkninger. Dette er basert på fase II-studien 295. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med opplever at et mindretall seponerer behandling 
med erenumab på grunn av bivirkninger. Den ene klinikeren trekker imidlertid frem at 
bivirkningsfrekvensen i klinisk praksis ser ut til å være større enn observert i de kliniske studiene som 
lå til grunn ved innvilgelse av MT. I en retrospektiv kohortstudie etter innføring av erenumab i 
USA (23), ble det rapportert om bivirkninger hos 70 % av pasientene, hvorav de vanligste var 
forstoppelse, reaksjoner på injeksjonsstedet, utmattelse/ tretthet, forverring av hodepine og 
svimmelhet. Flertallet av pasientene planla likevel å fortsette med behandlingen, da de mente at 
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nytten av legemidlet var større enn ulempen assosiert med bivirkninger. Etterhvert som man har mer 
erfaring med erenumab til behandling av pasienter med CM TF3+, er tilbakemeldingen fra klinikerne 
at man også i Norge ser at forekomsten av bivirkninger er noe større i klinisk praksis enn i de pivotale 
studiene.  
 
Legemiddelverket fjerner seponeringsratene grunnet bivirkninger ved 12-ukersevalueringen for å 
korrespondere bedre med LIBERTY. Dette har liten innvirkning på resultatene. Legemiddelverket 
minner om at det allerede er akseptert en generell seponeringsrate (uavhengig av årsak) på 2,38 % 
hver 12. uke, se Kapittel 3.4.1. 
 
Legemiddelverket godtar at bivirkninger utelates fra den helseøkonomiske modellen da 
bivirkningsfrekvensen er relativt lik i erenumab- og placebogruppen. Ingen av de mest frekvente 
bivirkningene krever kostbar håndtering. Dette er i tråd med metodevurderingen av erenumab i 
2019. 
 
Legemiddelverket godtar at bivirkninger utelates fra den helseøkonomiske modellen, men fjerner 
seponeringsratene grunnet bivirkninger ved 12-ukersevalueringen for bedre korrespondanse med 
LIBERTY. 
 

3.4.3 Helsenytte/helsetap 
Innsendt dokumentasjon 
Novartis har ikke utført et systematisk litteratursøk (SLR) for å identifisere relevante nyttevekter, 
men referer til et SLR fra 2016 utført av Amgen. På bakgrunn av at søket var utdatert og at modellen 
kun inkluderte konverterte nyttevekter, ba Legemiddelverket om en oppdatering av dette søket. 
Novartis ettersendte ikke et oppdatert søk, men sendte i stedet et SLR utført av dem selv i 2018 for å 
identifisere RCT’er som blant annet undersøkte pasientrapporterte utfallsmål hos pasienter med 
migrene. Da det ettersendte litteratursøket ikke var oppdatert og ikke inkluderte søk etter EQ-5D, 
har Legemiddelverket ikke tatt funnene fra dette søket i betraktning. Legemiddelverket har heller 
ikke vurdert søket fra 2016 ettersom søket er såpass gammelt. Ingen av de identifiserte nyttevektene 
i søket fra 2016 er for øvrig brukt som input i modellen. 
 
I LIBERTY ble helserelatert livskvalitet målt med det generiske instrumentet EQ-5D-5L i tillegg til flere 
migrenespesifikke instrumenter, deriblant Migraine Physical Function Impact Diary (MPFID) og 
Headache Impact Test (HIT-6) ved klinikkbesøk hver fjerde uke. Novartis inkluderte ikke data for 
helserelatert livskvalitet fra LIBERTY i sin opprinnelige innsendelse. I stedet har Novartis benyttet 
data innhentet ved hjelp av Migraine Specific Quality-of-life Questionaire v2.1 (MSQ) i den 
randomiserte, placebokontrollerte, dobbelblindede fasen av STRIVE og 295-studiene (16, 17). MSQ-
spørreskjema ble i disse to studiene besvart via en e-dagbok ved baseline og deretter hver fjerde 
uke, med 4 ukers tilbakeblikksperiode (24, 25). Både STRIVE og 295-studien vurderte erenumab 
70 mg og 140 mg. STRIVE inkluderte pasienter med EM TF0-2, og hadde en dobbeltblindet fase på 
6 måneder, mens 295-studien evaluerte pasienter med CM TF0-3 over en dobbeltblindet periode på 
12 uker. 
 
På forespørsel fra Legemiddelverket har Novartis ettersendt EQ-5D-data fra LIBERTY og 
tilgjengeliggjort disse i den helseøkonomiske modellen. De ettersendte EQ-5D-5L-dataene viser at 
pasientene i erenumabarmen gikk fra en helserelatert livskvalitet på 0,93 ved baseline til 0,94 ved 
uke 9-12 (totalpopulasjonen, ikke tatt hensyn til respondere eller tidligere behandling). 
Rapporteringsskjemaet for EQ-5D-dataene i LIBERTY ble fylt ut under pasientenes klinikkbesøk (hver 
fjerde uke), og pasientene ble bedt om å vurdere egen livskvalitet den dagen. Novartis mener dette 
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gjør at nyttegevinst knyttet til reduksjon i MMD trolig ikke fanges tilstrekkelig opp med denne 
metoden, da de antar at planlagte klinikkbesøk ville ha blitt utsatt dersom pasienten hadde 
migreneanfall den aktuelle dagen. 
 
Novartis har uoppfordret ettersendt behandlingsspesifikke nyttevekter, basert på livskvalitet målt 
med MSQ i STRIVE- og 295-studiene. Novartis argumenterer med at viktige aspekter ved byrden av å 
ha migrene ikke fanges opp i effekten på MMD alene, og at dette ble etterspurt og godtatt av 
legemiddelmyndighetene i Storbritannia (NICE) i sin vurdering av erenumab (26). Bruk av 
behandlingsspesifikke nyttevekter innebærer at man antar at nyttegevinsten per unngåtte 
migrenedag er større for pasienter som får erenumab enn for de som får SoC alene. For å 
understøtte dette har Novartis levert analyser av data fra de kliniske studiene som indikerer at 
pasienter behandlet med erenumab hadde høyere nytteverdier enn pasienter med like mange 
månedlige migrenedager som fikk placebo, samt regresjonsmodeller for å kalkulere 
behandlingsspesifikke nyttevekter. Disse analysene er de samme som Novartis leverte til NICE i 
forbindelse med refusjonsprosessen av erenumab.   
 
Innsendt helseøkonomisk modell 
I den helseøkonomiske modellen antas det at hver reduksjon i migrenedag er assosiert med en 
bestemt gevinst av helserelatert livskvalitet, som er konstant uavhengig av type migrene, antall MMD 
ved baseline og tidligere behandling. Økningen i livskvalitet som følge av behandling med erenumab 
styres derfor av reduksjonen i antall MMD for pasienter som får erenumab sammenlignet med 
pasienter som kun blir behandlet med SoC. 
 
I Novartis sin sist innsendte analyse er det mulig å velge mellom konverterte nyttevekter fra 
STRIVE/295-studiene (MSQ konvertert til EQ-5D-3L), behandlingsspesifikke konverterte nyttevekter 
fra STRIVE/295-studiene (MSQ konvertert til EQ-5D-3L, med et konstant påslag i livskvalitet per MMD 
spart for pasienter som behandles med erenumab) og EQ-5D-data fra LIBERTY. Gjennomsnittlige 
nyttevekter fra de ulike kildene for helsetilstandene baseline, respondere/på behandling og ikke-
respondere er presentert i Tabell 10. Mer detaljert beskrivelse av de ulike settene med nyttevekter 
følger under tabellen. Respondere kan defineres som andelen pasienter som oppnår minst 50 % 
(Novartis sitt basecase), eller minst 30 % (Legemiddelverkets hovedanalyse) reduksjon i MMD fra 
baseline. 
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Tabell 10: Gjennomsnittlige nyttevekter i modellen fra ulike kilder for pasienter med HFEM (8-14 MMD) TF3+ 

  Baseline 
Respondere/på 

behandling 
Ikke-respondere 

MSQ fra STRIVE/295 konvertert til EQ-5D-3L 

50 % responskrav 

Erenumab 0,670 0,796 0,666 

SoC 0,670 0,787 0,661 

30 % responskrav 

Erenumab 0,670 0,771 0,637 

SoC 0,670 0,770 0,649 

EQ-5D-5L fra LIBERTY konvertert til EQ-5D-3L 

50 % responskrav 

Erenumab 0,885 0,938 0,884 

SoC 0,885 0,934 0,882 

30 % responskrav 

Erenumab 0,885 0,928 0,872 

SoC 0,885 0,927 0,877 

MSQ fra STRIVE/295 konvertert til EQ-5D-3L, behandlingsspesifikke nyttevekter 

50 % responskrav 

Erenumab 0,690 0,811 0,686 

SoC 0,690 0,785 0,665 

30 % responskrav 

Erenumab 0,690 0,787 0,659 

SoC 0,690 0,769 0,653 

 
I Novartis sitt basecase er det benyttet migrenespesifikke nyttevekter, MSQ fra STRIVE og 295-
studien, konvertert til EQ-5D-3L ved hjelp av algoritmer utviklet av Gillard et al. (27). Verdien på 
nyttevektene styres av gjennomsnittlig MMD for erenumab- og SoC-armene ved 50 % responskrav. 
Forskjellene mellom behandlingsarmene i tabellen over stammer derfor fra ulik gjennomsnittlig 
MMD i modellen (presentert i Tabell 8). En pasient som får behandling med erenumab eller SoC 
alene har samme helsegevinst per migrenedag spart. Denne helsegevinsten er på 0,018, beregnet av 
en lineær regresjonsligning, og gir nyttevekter på 0,848 ved 0 MMD og 0,355 ved 28 MMD. Det er 
lagt opp til at man kan endre forutsetninger for denne regresjonsligningen i modellen. 
Helsegevinsten er den samme per migrenedag spart uavhengig av hvor mange migrenedager 
pasientene har ved baseline samt tidligere behandling. Dette er de samme nyttevektene som ble 
brukt i Legemiddelverkets tidligere metodevurderingen av erenumab ved migrene (1). For relevant 
pasientgruppe med gjennomsnittlig MMD på 9,61 gir dette en gjennomsnittlig livskvalitetsvekt på 
0,67 ved baseline. 
 
Ved bruk av behandlingsspesifikke nyttevekter vil helsegevinst per migrenedag spart være større for 
pasienter som får erenumab enn for de som får SoC alene. Det tas utgangspunkt i omtrent det 
samme konstante helsetapet per MMD som beskrevet over (0,017). Videre legges det til en ekstra 
gevinst på 0,017 for de som står på behandling med erenumab sammenlignet med SoC per 
migrenedag spart, beregnet av nok en regresjonsmodell. Dette gir nyttevekter på 0,860 ved 0 MMD 
og 0,388 ved 28 MMD i erenumabarmen og 0,844 ved 0 MMD og 0,371 ved 28 MMD i SoC-armen.  
 



20/03283  19.11.2021  Side 40/76 

 

Ved bruk av EQ-5D-5L fra LIBERTY konvertert til EQ-5D-3L er det forutsatt et konstant helsetap på 

0,007 per MMD, basert på en lineær regresjon. Novartis har ikke levert inn en beskrivelse av 

forutsetningene for denne regresjonsmetoden. Dette gir nyttevekter på 0,960 ved 0 MMD og 0,754 

ved 28 MMD. 
 

Novartis har ikke tatt hensyn til nyttereduksjoner knyttet til bivirkninger i sitt basecase, men 
modellen tillater inkludering av bivirkninger. Legemiddelverket mener det er rimelig å utelate 
bivirkninger fra analysen, se Kapittel 3.4.2, og har derfor ikke vurdert nyttereduksjonene knyttet til 
bivirkninger.  
 
Novartis har ikke aldersjustert nyttevektene i modellen. 
 
Legemiddelverkets vurdering  
Legemiddelverket har vurdert hvorvidt det i denne metodevurderingen er rimelig å anvende 
sykdomsspesifikke nyttevekter innhentet med MSQ og konvertert til EQ-5D, til tross for at 
Legemiddelverkets retningslinjer angir at nyttevekter som hovedregel skal være basert på 
pasientrapporterte målinger gjort med EQ-5D. Videre har Legemiddelverket vurdert hvorvidt 
behandlingsspesifikke nyttevekter kan godtas i denne saken, med bakgrunn i at klinikere 
Legemiddelverket har konferert med har trukket frem at pasienter som behandles med CGRP-
hemmere opplever nytte av behandlingen som ikke fanges opp av reduksjon i MMD alene. 
 
Konverterte sykdomsspesifikke nyttevekter versus direkte innsamlede EQ-5D data 
I henhold til Legemiddelverkets Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig 
metodevurdering (4), må det begrunnes dersom det er gjort målinger av livskvalitet med EQ-5D i de 
kliniske studiene som ligger til grunn for relativ effekt, og disse ikke benyttes i den helseøkonomiske 
analysen. Konvertering av livskvalitetsdata godtas som regel kun i tilfeller der det er mangel på EQ-
5D-data eller der evidens bekrefter at EQ-5D ikke er et egnet instrument for den relevante 
pasientgruppen (4, 28).  
 
Novartis mener at EQ-5D ikke er det mest egnede instrumentet å benytte for å beregne helserelatert 
livskvalitet hos migrenepasienter. Dette fordi EQ-5D instruerer pasientene til å beskrive sin 
helsetilstand på tidspunktet skjemaet fylles ut, uten at tilstanden de foregående dagene og ukene 
omfattes i spørreskjemaet. Novartis argumenterer for at avtalte konsultasjoner (der skjema fylles ut) 
sannsynligvis vil utsettes dersom pasienten har et migreneanfall den aktuelle dagen. Ettersom 
migrene er en sykdom hvor pasientene relativt hyppig varierer mellom smertefulle og smertefrie 
perioder, kan det tenkes at EQ-5D ofte ikke fanger den reduserte livskvaliteten som følger med et 
migreneanfall og dermed ikke er egnet for å beskrive livskvaliteten ved migrenesykdom. Novartis 
hevder derfor at MSQ-instrumentet, som instruerer pasientene til å beskrive sin livskvalitet de siste 4 
ukene, gir en bedre beskrivelse av livskvalitet og trekker frem at dette ble godkjent i 
metodevurderingen av erenumab i 2019.  
 
Det hadde vært ønskelig at Novartis hadde gitt en bedre begrunnelse på hvorfor de mener at EQ-5D 
ikke er et egnet instrument mens MSQ er det, herunder med støtte fra litteraturen som viser til 
sensitivitet og validitet i migrenepopulasjonen. Etter et enkelt søk, har Legemiddelverket ikke funnet 
publikasjoner som understøtter at EQ-5D ikke er egnet for å fange opp livskvalitet hos pasienter med 
migrene. Novartis hevder at det ifølge Stafford et al. (29) har blitt vist at når migrenepasienter blir 
bedt om å gjenkalle livskvalitet under forrige migreneanfall, rapporterer de betydelig lavere 
livskvalitet enn om de blir bedt om å rapportere nåværende tilstand (recall bias). Publikasjonen 
Novartis viser til har som formål å utforske hvordan alvorlighetsgraden av migrene påvirker måling av 
helserelatert livskvalitet, målt med blant annet EQ-5D. Resultatene viser vesentlige forskjeller i EQ-
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5D for ulike alvorlighetsgrader, noe som kan tyde på at EQ-5D er et måleinstrument som egner seg til 
å fange opp sykdomsbyrden av migrene.  
 
Nyttevektene ved baseline i modellen er på 0,670 og 0,885 for hhv. det migrenespesifikke 
instrumentet MSQ og EQ-5D-5L, begge konvertert til EQ-5D-3L. Dette betyr at nytten målt ved 
baseline med EQ-5D-5L fra LIBERTY konvertert til EQ-5D-3L er høyere enn nytten i den generelle 
befolkningen i Norge iht. Stavem et al, som er på 0,846 for tilsvarende alder (30). Det fremstår 
sannsynlig for Legemiddelverket at livskvaliteten for migrenepasienter er lavere enn det som er målt 
i den generelle befolkningen, og at EQ-5D fra LIBERTY dermed gir overestimerte nyttevekter. På den 
andre side, er det mulig at recall bias kan medføre at MSQ gir underestimerte nyttevekter. I 
metodevurderingen av erenumab i 2019 (1) ble nyttevekter basert på MSQ, hovedsakelig fordi det 
ikke var gjort målinger av livskvalitet med EQ-5D i den kliniske studien som da dannet 
dokumentasjonsgrunnlaget for relativ effekt i metodevurderingen. Legemiddelverket har i mangel på 
bedre data og for å være konsistent med den tidligere metodevurderingen av erenumab, som en 
pragmatisk tilnærming valgt å anvende nyttevekter innsamlet med MSQ, konvertert til EQ-5D, 
fremfor direkte innhentede EQ-5D-data i denne saken. Det påpekes imidlertid at det er usikkerhet 
knyttet til bruken av konverterte nyttevekter. I tillegg ble MSQ-data samlet inn for pasienter med EM 
TF0-2 (STRIVE-studien) og pasienter med CM TF0-3 (295-studien), altså litt andre 
pasientpopulasjoner enn den som inngår i denne metodevurderingen. Betydningen av dette er 
ukjent, da det i den helseøkonomiske modellen antas et tap av helserelatert livskvalitet per MMD 
som er konstant uavhengig av type migrene, antall MMD ved baseline og tidligere behandling. 
 
Behandlingsspesifikke nyttevekter 
Dokumentasjonen Novartis har levert inn for å begrunne bruk av behandlingsspesifikke nyttevekter, 
er også basert på MSQ fra STRIVE/295-studiene. De har visuelt fremstilt MSQ-verdiene samlet inn for 
hver MMD-frekvens fra de to studiene. Disse er presentert i Figur 1. Som Novartis påpeker, antyder 
disse figurene en liten behandlingseffekt hos pasienter som mottar erenumab 140 mg i form av 
høyere nytte sammenlignet med de pasientene som mottar erenumab 70 mg eller placebo ved 
samme nivå av MMD. Legemiddelverket mener at denne dokumentasjonen alene ikke er tilstrekkelig 
for å godta armspesifikke nyttevekter. Imidlertid vil det i denne saken være relevant å se til det 
kliniske rasjonale for å benytte behandlingsspesifikke nyttevekter. Klinikere Legemiddelverket har 
vært i kontakt med, trekker frem flere positive effekter hos pasienter som har blitt behandlet med 
erenumab og de to andre CGRP-hemmerne enn reduksjon i MMD alene. En del pasienter opplever 
kortere og mildere anfall som er enklere å behandle, og kan oppnå bedring i livskvalitet med 
bakgrunn i at de kan være mer aktive selv om de ikke nødvendigvis oppnår en reduksjon i antall 
migrenedager. Det kan derfor tenkes at behandling med erenumab har gevinster utover reduksjon i 
MMD, som ikke tilstrekkelig blir fanget opp i modellen. Dette taler for å anvende 
behandlingsspesifikke nyttevekter som gir høyere nyttegevinst per migrenedag unngått for pasienter 
som får erenumab sammenlignet med pasienter som får SoC alene.  
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Figur 1: Gjennomsnittlige MSQ-verdier for hver MMD frekvens fra STRIVE til venstre og fra 295-studien til høyre. 

 
Legemiddelverket synes det virker rimelig å anvende behandlingsspesifikke nyttevekter, men 
understreker at regresjonsmetodikken for å komme fram til forskjellene i behandlingsarmene ikke er 
validert og ikke uten videre kan brukes i fremtidige metodevurderinger. I vurderingen NICE har utført 
av erenumab ved migrene, påpekes det at det er noen utfordringer ved de ulike 
regresjonsmodellene, men det konkluderes likevel med at det er akseptabelt å anvende 
behandlingsspesifikke nyttevekter i modellen, og viser til at de har testet ut ulike metoder for å 
implementere dette uten at de ulike tilnærmingene ga store utslag på resultatet av analysen (26). 
Legemiddelverket velger derfor å bruke behandlingsspesifikke nyttevekter basert på MSQ konvertert 
til EQ-5D i sin hovedanalyse, men vurderer at nyttevektene er beheftet med stor usikkerhet og har 
ikke vurdert hverken metoden for å konvertere MSQ til EQ-5D eller regresjonene for 
behandlingsspesifikke nyttevekter inngående. Derfor utfører Legemiddelverket en scenarioanalyse 
med nyttevektene EQ-5D-5L konvertert til EQ-5D-3L fra LIBERTY for å belyse og vurdere 
innvirkningen dette har på modellens resultater i Kapittel 4.2.3.      
 
Legemiddelverket godtar at nyttevektene ikke er aldersjusterte gitt modellens relativt korte 
tidshorisont på 10 år (se Kapittel 4 for Legemiddelverkets vurdering av tidshorisont). I henhold til 
forventede livskvalitetsvekter i den generelle befolkningen går livskvalitetsvektene fra 0,846 hos 42-
åringer til 0,811 hos 52-åringer. Aldersjustering vil derfor trolig ha lite å si for resultatet. For 
beregning av absolutt prognosetap (APT) har Legemiddelverket imidlertid justert modellen til et 
livstidsperspektiv. Siden migrene er en sykdom som brenner ut over tid, kan man i dette tilfellet 
tenke seg at nyttevektene kan stige over tid, ettersom frekvensen av migrenedager går mot 0. En 
aldersjustering vil derfor ikke være nødvendig for modellering av migrene over tid i denne saken.  
  
Legemiddelverket godtar modelleringen av helsenytte og helsetap i innsendt helseøkonomisk modell, 
men inkluderer behandlingsspesifikke nyttevekter i sin hovedanalyse og vurderer at nyttevektene er 
beheftet med stor usikkerhet.  
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4 Økonomisk analyse  
I den økonomiske analysen sammenlignes erenumab + SoC med SoC alene for HFEM-pasienter som 
har prøvd tre eller flere profylaktiske legemidler uten å lykkes med behandlingsmålet (TF3+). 
Novartis leverte opprinnelig en analyse som inkluderte pasienter med kronisk migrene og HFEM 
samlet, men Legemiddelverket tar utgangspunkt i andre innsendte modell, der kun pasienter med 
HFEM TF3+ ble inkludert. Sistnevnte omtales som Novartis sitt basecase i rapporten. 
 

 Modell, metode og forutsetninger 
Modellbeskrivelse 
Modellstrukturen består av et beslutningstre i tillegg til en Markov-modell og er i stand til å fange 
opp andelen av respondere ved 12-ukersevalueringen og endring i månedlige migrenedager (MMD). 
Figur 2 viser en skjematisk fremstilling av modellstruktur og bevegelse mellom de ulike 
helsetilstandene. Modellen ble utviklet for å anvende aggregerte data fra de fire RCT-ene 295, 
STRIVE, ARISE og LIBERTY for modellering av effekt (MMD og andel respondere). Relevant 
pasientpopulasjon, HFEM TF3+, er kun undersøkt i LIBERTY, så modellen for denne 
metodevurdereringen inkluderer kun effektdata fra LIBERTY.  
 

 
Figur 2: Flytdiagram av innsendt modell. Rosa sirkler representerer helsetilstander som ikke er aktive i Novartis sitt basecase 

Beslutningstreet fordeler pasienter til respondere og ikke-respondere etter et forhåndsdefinert 
responskrav (30 % eller 50 % reduksjon i MMD eller «no stopping rule») etter 12 uker. Endringer i 
fordelingen, både av respondere og ikke-respondere, og fordelingen av MMD over analyseperioden, 
ligger til grunn for beregning av både helsenytte (QALYs) og kostnader. Unngåtte migrenedager 
medfører bedring i QALYs og reduksjon i kostnader. Derfor er det vesentlig hvordan antall 
migrenedager fordeler seg i de ulike tilstandene i modellen for hver behandlingsarm (hhv. erenumab 
+ SoC og SoC alene). 
 
Etter 12-ukersevalueringen beveger pasientene seg til en Markov-modell som inkluderer 
helsetilstandene «på behandling», «langtidsseponering» (negative discontinuation) og død som følge 
av generell mortalitet i befolkningen. Det benyttes 12-ukerssykluser i modellen. Pasienter som i 
modellen begynner behandling på SoC alene fordeler seg også etter 12 uker i kohortene respondere 
og ikke-respondere som danner to ulike initialtilstander i Markov-modellen. Helsetilstandene for 
ikke-respondere og seponering grunnet bivirkninger er absorberende, og pasientene forblir i disse 
helsetilstandene ut modellens varighet, eller til de dør. Tabell 11 (tilsvarende også presentert i 
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Kapittel 3.4.1) viser gjennomsnittlig MMD i modellen i de ulike helsetilstandene etter mulige valg for 
responskrav ved 12-ukersevalueringen. Det henvises til Kapittel 3.4.1 for beskrivelse av de ulike 
antagelsene for seponering og Legemiddelverkets vurderinger av helsetilstandene som inngår i 
modellen, samt nivået på MMD i disse. 
 
Tabell 11: Gjennomsnittlig månedlige migrenedager (MMD) i modellen i de ulike helsetilstandene etter mulige responskrav 
ved 12-ukers evalueringen 

  

Baseline 

12-ukersevalueringen (beslutningstre) 
Etter 12-ukersevalueringen 

(Markov-modell) 

  Respondere 
Ikke-

respondere 

Seponering 
grunnet 

bivirkninger  

På 
behandling 

Langtids-
seponering 

50 % responskrav 

Erenumab + SoC 9,61 2,48 9,83 9,61 2,48 9,61 

SoC 9,61 2,98 10,10 9,61 2,98 9,61 

30 % responskrav 

Erenumab + SoC 9,61 3,85 11,46 9,61 3,85 9,61 

SoC 9,61 3,89 10,77 9,61 3,89 9,61 

Ingen responskrav 

Erenumab + SoC 9,61 8,14 - 9,61 8,14 9,61 

SoC 9,61 9,27 - 9,61 9,27 9,61 

 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Det er en styrke at modellen inkluderer komponenter som både fanger opp andel respondere og 
endring i MMD ved 12-ukersevalueringen. Novartis trekker også frem at det er en styrke at 
modellering av frekvensen av MMD gir mer detaljerte resultater som ligner mer på studien enn 
kategorisering av MMD, eksempelvis 4-7 MMD, 8-11 MMD osv., ville ha gjort. Legemiddelverket er 
enig i at en kontinuerlig modellering (det vil si frekvensbasert) er mer egnet enn en kategorisk 
modellering.  
 
Det er tilrettelagt for å endre på flere relevante forutsetninger og parametere i modellen, og 
Legemiddelverket mener at dette er en fordel. Det er imidlertid ikke mulig å endre på forutsetning 
for statistisk fordeling av MMD (normalfordeling, Gamma, osv.) for pasientgruppene, eller velge 
andre studier som input for effekt i modellen.  
 
Baseline MMD og effektdata fra LIBERTY HFEM TF3+ samsvarer ikke med baseline MMD og 
effektdata etter 12 uker i modellen (se Kapittel 3.4.1), dvs. at modellen mangler intern validitet. 
Legemiddelverket har etterspurt en modell som samsvarer med LIBERTY HFEM TF3+, men Novartis 
har ikke levert inn en slik modell. Novartis trekker selv frem at analysen av HFEM TF3+-subgruppen 
er basert på et lite utvalg som gir upresise resultater. De påpeker videre at den korte 12-ukers 
oppfølgingen i LIBERTY som gjentas videre heller ikke gir en normalisering av placeboeffekten, slik 
det kan forventes over tid. Den korte studieperioden medfører derfor usikkerhet på relativ effekt 
over tid siden observert MMD etter 12 uker vedvarer for alle som ikke seponerer behandlingen ut 
modellens varighet. Det gjør at modellen ikke er egnet for å fange opp det fluktuerende 
sykdomsforløpet hos migrenepasienter. Modelleringen av MMD i de ulike helsetilstandene, da særlig 
MMD for ikke-respondere etter avsluttet behandling er ulogisk og lite plausibel (se Kapittel 3.4.1). 
Novartis trekker selv frem at modellen produserer «rare» resultater når man kun tar hensyn til en 
liten subgruppe. Imidlertid er det viktig å understreke at dette også var tilfellet for den modellen 
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Novartis ønsket at Legemiddelverket skulle vurdere (HFEM og CM TF3+ samlet) ved 30 % 
responskrav. 
 
For å belyse usikkerheten knyttet til modelleringen av effekt, har Legemiddelverket utført ulike 
sensitivitets- og scenarioanalyser i Kapittel 4.2.3.   
 
Legemiddelverket godtar den innsendte helseøkonomiske modellen, men påpeker usikkerheten 
knyttet til modellering både fordi den er basert på en liten subgruppe og fordi modellen mangler 
intern validitet. 
 

4.1.1 Analyseperspektiv 
Modellen har et helsetjenesteperspektiv der direkte kostnader og nyttevirkninger knyttet til 
behandlingen er inkludert. Kostnader relatert til tidsbruken og reise til pasientene er ikke inkludert, 
da de er antatt å være like i begge behandlingsarmene. Novartis har også utført en scenarioanalyse i 
et samfunnsperspektiv der produksjonsvirkninger blir inkludert i analysen.  
 
Diskonteringsraten er 4 % årlig for både helsenytte og kostnader. Helsenytte og kostnader i modellen 
er halvsykluskorrigerte.  
 
Tidshorisonten brukt i analysen er 10 år. Novartis har ikke begrunnet valget, men det er mulig å 
endre tidshorisonten i modellen.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Valg av perspektiv og diskontering er i henhold til Legemiddelverkets retningslinjer. Valg av 
tidshorisont kan virke noe kort siden 15 % av pasientene fortsatt står på behandling med erenumab 
etter 10 år i modellen. I henhold til Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig 
metodevurdering (4), skal analysens tidshorisont være så lang at alle viktige framtidige forskjeller i 
kostnader og helseeffekter mellom alternativene fanges opp. Legemiddelverket vurderer likevel at 
10 års tidshorisont i denne saken er rimelig siden effekt over tid ikke er kjent hverken fra studier eller 
klinisk praksis (omtalt i Kapittel 3.4.1), og modellen ikke fanger opp det fluktuerende 
sykdomsforløpet karakterisert hos migrenepasienter. I tillegg ble en tidshorisont på 10 år brukt i 
Legemiddelverkets forrige metodevurdering av erenumab, blant annet med argumentet om at 
migrene er en sykdom som brenner ut over tid. Legemiddelverket har undersøkt innvirkningen av 
ulike tidsperspektiv, se Kapittel 4.2.3. En forlengelse av tidshorisonten påvirker ikke resultatet i 
betydelig grad. På bakgrunn av dette har Legemiddelverket valgt å ikke endre på tidshorisonten og 
godtar analyseperspektivet som er lagt til grunn. 
 

4.1.2 Kostnader (input data) 
Modellen inkluderer kostnader relatert til behandling med erenumab, sykdomshåndtering i form av 
besøk hos ulike helsepersonell og anfallskuperende medikamenter, samt indirekte kostnader i form 
av produksjonsvirkninger (kun som scenarioanalyse). Legemiddelpriser er angitt ved maksimal AUP 
ekskludert mva.  
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Direkte kostnader 
Innsendt dokumentasjon 
Behandlingskostnader 
I modellen mottar pasienter erenumab med styrken 140 mg siden LIBERTY kun undersøkte 140 mg. 
Prisen er den samme for 70 mg og 140 mg. Legemiddelverket har oppdatert prisene til dagens 
gjeldende priser, disse er presentert i Tabell 12. 
 
Tabell 12: Legemiddelpris erenumab per mars 2021 

Legemiddel Styrke Maks AUP 
Maks AUP  
ekskl. mva. 

Refusjonspris 
ekskl. mva.  

Aimovig (erenumab) 
140 mg, 
ferdigfylt penn 

5 347,80 4 278,24  

 
For initiering av behandling med erenumab har Novartis antatt en time med sykepleier som 
innebærer opplæringskostnader. De har brukt tariff for sykepleier fra Legemiddelverkets 
enhetskostnadsdatabase 2018 og justert for prisvekst fra 2017-2019. Dette tilsvarer en 
enhetskostnad på 457,90 NOK. Utover dette, er det ikke tillagt ekstra kostnader relatert til initiering 
og administrering av behandling med erenumab.  
 
Det er antatt at kostnadene av SoC er lik i begge behandlingsarmene. Forskjeller i kostnader mellom 
behandlingsalternativene stammer derfor kun fra de ulike fordelingene av MMD i modellen, hvor 
flere MMD genererer økte kostnader.  
 
Kostnadene knyttet til MMD er kalkulert basert på ulike vekter av sykehusinnleggelser, legevakt, 
legebesøk, sykepleierbesøk, nevrolog, bruk av triptaner og annen legemiddelbruk multiplisert med 
tilhørende enhetskostnader. Vektene er hentet fra NHWS (National Health and Wellness Survey) 
2018 og er de samme som ble anvendt i metodevurderingen av erenumab i 2019 (1). 
Enhetskostnadene er presentert i Tabell 13. 
 
Tabell 13: Enhetskostnader relatert til helsetilstandene i modellen 

Kostnadstype 
Enhets- 
kostnad 
(NOK) 

Kilde Beskrivelse 

Sykehus-
innleggelse 

26 391 ISF, 2019, SSB DRG 25  Kramper og hodepine >17 år u/bk (2019)  

Legevakt  
("ER visit") 

315 
Normaltariffen, 
SSB 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege. Justert for 
prisvekst fra 2018-2019. Normaltariffen 

Lege  315 
Normaltariffen, 
SSB 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege. Justert for 
prisvekst fra 2017-2019. Normaltariffen  

Sykepleier 458 SLV, SSB 
"Sykepleier". Hentet fra SLV sin enhetskostnadsdatabase 
2018 og justert for prisvekst fra 2017- 2019.  

Nevrolog 2 322 ISF, 2019, SSB 
DRG 901 A Poliklinisk konsultasjon vedrørende hodepine. 
(2019).  

Triptaner 7,51 SLV 
Den mest solgte og billigste triptanen i tablettform. Ref 
legehåndboka  

Annen 
legemiddelbruk 

0,53 SLV 
Paracetamol 500 mg tablett x2. Den billigste behandlingen 
innenfor kategorien "enkle analgetika" ref. NEL.  

 
 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf/_/attachment/inline/f18a3f28-1afa-4c4c-96f7-c3dc079df3ee:7fee33c3a8b9275296ea2f0201908f2d13e34320/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf
http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap2.1.3
http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap2.1.3
https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20%28ISF%29%20og%20DRG-systemet/ISF%202018/DRGliste%202018%20Somatikk%20%28Vedlegg%20A1%29.xlsx
http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/migrene/migrene2/
http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/migrene/migrene2/
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Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket har etter konsultasjon med klinikere vurdert det som rimelig at pasientene er i 
stand til å administrere legemidlet selv etter en times opplæring med sykepleier. Utover dette, har 
Novartis ikke inkludert kostnader til initiering og evaluering av behandling med erenumab. Etter 
dagens kliniske praksis for behandling av erenumab, skal en spesialist initiere og evaluere 
behandlingen etter 12 uker (2). Forutsettes det at disse pasientene allerede følges opp av nevrologer 
i stor grad, er det rimelig å ikke inkludere slike kostnader. Dersom refusjon av erenumab for 
pasienter med HFEM fører til at mange pasienter overføres fra primærhelsetjenesten til nevrolog, vil 
det påløpe ekstra kostnader. Legemiddelverket har valgt å ikke endre forutsetninger for initiering av 
behandling i analysen, men vil presentere et scenario som inkluderer to ekstra besøk hos nevrolog 
knyttet til behandling med erenumab i Kapittel 4.2.3.  
 
Legemiddelverket har oppdatert opplæringskostnaden til 466 NOK i vår hovedanalyse basert på 
Legemiddelverkets kostnadsdatabase 2020 (31). Legemiddelverket har ikke undersøkt de andre 
kostnadene lagt til grunn i den helseøkonomiske modellen siden de gir lite utslag på resultatet. 
 
Legemiddelverket godtar de andre kostnadene lagt til grunn i den helseøkonomiske modellen, men 
bemerker at de ikke er validert og ikke uten videre kan legges til grunn i fremtidige 
metodevurderinger. 

 
Indirekte kostnader 
Innsendt dokumentasjon 
Produksjonsvirkninger er ikke inkludert i Novartis sitt basecase, men disse er vist i en scenarioanalyse 
i innsendelsen.  

 
Legemiddelverkets vurdering 
I henhold til Prioriteringsmeldingen (32) skal produksjonsvirkninger som følge av legemiddeltiltaket 
ikke inkluderes. Legemiddelverket har derfor ikke vurdert produksjonsvirkninger. 

 Resultater  

4.2.1 Novartis sitt basecase 
I Novartis sitt basecase, er følgende forutsetninger lagt til grunn: 
 

- Pasientpopulasjon: migrenepasienter med 8-14 MHD som har forsøkt minst tre profylaktiske 
migrenebehandlinger uten å nå behandlingsmålet. 

- Pasienter med mindre enn 50 % reduksjon i antall MMD etter 12-ukersevalueringen regnes 
som ikke-respondere. Disse avslutter behandlingen og fortsetter med SoC. 

- Nyttevekter samlet inn med MSQ, konvertert til EQ-5D (ikke behandlingsspesifikke) 
 

Resultatene fra Novartis sitt basecase er vist i Tabell 14. 
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Tabell 14: Resultater fra Novartis sitt basecase (pasientpopulasjon HFEM TF3+). Legemiddelpriser er oppdatert mars 2021. 
Per pasient. Diskonterte tall. 

  Erenumab + SoC SoC Differanse 

Totale kostnader (maks AUP ekskl. mva.) 236 835 156 030 80 805 

Totale QALYs 5,693 5,569 0,125 

Merkostnad per vunnet QALY maks AUP  646 624  

 
Med gjeldende refusjonspris gir dette en merkostnad for erenumab sammenliknet med SoC på 

 NOK per QALY. 
 

4.2.2 Legemiddelverkets analyse 
Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne i tidligere kapitler.  
Forutsetningene Legemiddelverket har lagt til grunn i vår hovedanalyse er de samme som i Novartis 
sitt basecase, bortsett fra følgende (se også Tabell 15 for innvirkningen hver endring har på IKER): 
 

- Endret responskravet fra 50 % til 30 % reduksjon i antall MMD ved 12-ukersevalueringen. 
- Justert enhetskostnaden for opplæring av sykepleier til å korrespondere med 

Legemiddelverkets enhetskostnadsdatabase. 
- Endret seponering ved 12-ukersevalueringen grunnet bivirkninger til å korrespondere med 

LIBERTY. 
- Oppdatert mortalitetstabellen for den generelle befolkningen med mortalitetstall for 2019 

fra SSB. 
- Endret antagelsen for helsetilstanden til ikke-respondere fra å forbli i «observert MMD ved 

12 uker» til «MMD observert ved baseline» for både erenumab og SoC. 
- Benyttet behandlingsspesifikke nyttevekter (med utgangspunkt i MSQ konvertert til EQ-5D). 
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Tabell 15: Endringer i Legemiddelverkets hovedanalyse sammenlignet med Novartis sitt basecase. Endringene vises 
kumulativt fra foregående rad.  

Forutsetning Novartis sitt basecase 
Legemiddelverkets 
hovedanalyse 

Begrunnelse 

IKER maks 
AUP 
(numerisk 
endring) 

IKER 
Refusjonspris 
(numerisk 
endring) 

Novartis sitt basecase 646 524  

Responskrav effekt 50 % 30 % 3.4.1 
1 345 500 

(+ 698 976) 
 

 

Opplæringskostnad 
sykepleier 

457,90 466,0 4.1.2 
1 345 576 

(+ 77) 
 

 

Oppdatere 
mortalitetstabell 

Ikke oppgitt Mortalitetstall 2019   4.1.1 
1 345 550 

(- 26) 
 

 

Seponering grunnet 
bivirkninger ved 12-
ukersevalueringen 

2,19 % og 2,51 % for hhv. 
erenumab- og 
placeboarmen. Fra 296-
studien 

0 % i begge 
behandlingsarmene fra 
LIBERTY 

 3.4.2 
1 342 735 
(-2 816) 

 
 

Helsetilstand for 
ikke-respondere 
(begge 
behandlingsarmer) 

Forbli i MMD observert 
hos ikke-respondere ved 
12 uker 

Gå tilbake til MMD 
observert ved baseline 

 3.4.1 
1 158 690 
(-184 045) 

 
 

Nyttevekter 
Like nyttevekter i 
behandlingsarmene 

Behandlingsspesifikke 
nyttevekter 

 3.4.3 
1 011 785 
(-146 905) 

 
 

 
Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, når de ovennevnte 
forutsetninger endres samtidig, er vist i Tabell 16. Dette øker IKER med om lag 350 000 NOK basert 
på maks AUP (ekskl. mva.) og om lag  NOK basert på foreliggende refusjonspriser (ekskl. 
mva.).  
 
Tabell 16: Kostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). Legemiddelpriser er oppdatert mars 2021. 

  Erenumab + SoC SoC Differanse 

Totale kostnader (maks AUP ekskl. mva.) 296 559 150 889 145 671 

Totale QALYs 5,960 5,816 0,144 

Merkostnad per vunnet QALY  
(maks AUP ekskl. mva.) 

1 011 785  

 
Med gjeldende refusjonspris ekskl. mva. gir dette en merkostnad for erenumab sammenliknet med 
SoC på  NOK per QALY. 
 

4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 
Sensitivitetsanalyser 
Legemiddelverket har utført enveis sensitivitetsanalyser basert på Legemiddelverkets hovedanalyse 
ved å variere relevante parametere +/- 20 %, bortsett fra tidshorisonten som er variert fra 5 til 20 år. 
Disse er presentert i Figur 3. Kostnaden for erenumab er enkeltparameteren som har størst 
innvirkning på IKER i begge retninger, med en variasjon fra ca. 800 000 til 1,2 millioner NOK per 
QALY. Sannsynligheten for respons i både erenumab- og placeboarmen har også en betydelig 
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innvirkning på IKER, med en variasjon fra hhv. ca. 900 000 til 1,25 millioner NOK per QALY og ca. 
900 000 til 1,17 millioner NOK per QALY. 
 

 
Figur 3: Tornadodiagram over parametere med størst innvirkning på IKER basert på sensitivitetsanalyser utført av 
Legemiddelverket. Svart linje presenter IKER i Legemiddelverkets hovedanalyse. 

 
Legemiddelverket har illustrert hvor sensitiv IKER er for legemiddelpris for erenumab med en 
prosentvis endring av maks AUP ekskl. mva. basert på Legemiddelverkets hovedanalyse, se Figur 4. 
 

 
Figur 4: IKER ved forskjellige prisnivåer for erenumab. *Representerer dagens pris (maks AUP ekskl. mva.) 

 
Scenarioanalyser 
Legemiddelverket har utført en rekke scenarioanalyser for å utforske usikkerheten knyttet til 
Legemiddelverkets hovedanalyse. Disse er presentert i Tabell 17. 
 

Erenumab 140mg treatment cost per cycle: 12 835 (10…

Probability of response: Erenumab 140mg: 44,4% (35,6%…

Probability of response: Placebo: 20,0% (17,6% to 26,4%)

Time horizon: 10 (5 to 20)

Long term discontinuation: 2,38% (1,91% to 2,86%)

Utility gain per MMD: 0,018 (0,014 to 0,021)
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Tabell 17: Scenarioanalyser på Legemiddelverkets hovedanalyse. Endringene vises kumulativt fra foregående rad. 

 Parameter/ 
forutsetning  

Legemiddelverkets 
hovedanalyse 

Scenarioanalyse 
IKER i scenarioanalysene (+/- absolutt 

endring fra hovedanalysen) 

  maks. AUP Refusjonspris 

Se Kapittel 4.2.2 for alle endringer i 
Legemiddelverkets hovedanalyse 

- 1 011 785  

1 50 % responskrav 30 % 50 % 835 056 
(-176 728) 

 
 

2 Ingen responskrav 30 % "no stopping rule" 1 571 078 
(+559 294) 

 
 

3 Kilde til nyttevekter MSQ konvertert til EQ-
5D, 
behandlingsspesifikke 
nyttevekter 

EQ-5D fra LIBERTY 
konvertert til EQ-5D-3L 

2 776 537 
(+1 764 753) 

 
 

4 Endre andel 
respondere slik at 
reduksjon i MMD 
samsvarer med 
studiedata 

44,4 % erenumab 
(Gir ΔMMD uke 9-12 på 
-1,18) 

50 %  
(Gir ΔMMD uke 9-12 på  
-1,6) 

930 838 
(-80 946) 

 
 

5 Endre andel 
respondere slik at 
respons-data 
samsvarer med 
studiedata 

Erenumab: 44,4 %  
SoC: 22,03 % 

Erenumab: 42,9 % 
SOC: 21,3 %  
(Gir ΔMMD uke 9-12 på  
-1,11) 

1 015 864 
(+4 079) 

 
 

6 Kostnader knyttet til 
initiering av 
behandling med 
erenumab 

En time opplæring av 
sykepleier 

To ekstra 
konsultasjoner hos 
nevrolog i tillegg til 
opplæring av sykepleier 

1 044 040 
(+32 256) 

 
 

7 Langtidsseponering 2,38 % basert på 178 
studien 

0% 982 995 
(-28 789) 

 
 

 
Beskrivelse av de ulike scenariene er som følger: 

1. 50 % responskrav: Etter innspill fra klinikere mener Legemiddelverket at 30 % responskrav er 

det alternativet som best reflekterer klinisk praksis, selv om det i dag ikke er et fastsatt 

responskrav i form av prosentvis reduksjon i MMD for å fortsette behandling i klinisk praksis, 

se Kapittel 3.4.1. Dersom alle som ikke opplever minst 50 % forbedring i MMD fra oppstart av 

erenumab til 12-ukersevalueringen seponerer behandling, vil kostnadseffektiviteten av 

behandlingen være bedre enn beregnet i Legemiddelverkets hovedanalyse. 

Legemiddelverket mener imidlertid at 50 % responskrav ikke vil være realistisk i klinisk 

praksis, da det vil være vanskelig å ta pasienter som opplever en relevant reduksjon i MMD 

av behandling. Følgelig mener Legemiddelverket at dette ikke reflekterer en plausibel IKER. 

Vi har likevel valgt å presentere dette scenariet for å illustrere hvor stor betydning valget av 

responskrav har for resultatet i modellen.  

2. Ingen krav til respons: Dette scenariet presenterer tilfellet der det ikke er krav til respons for 

å fortsette behandling etter 12-ukersevalueringen. Dette vil trolig heller ikke være et 

realistisk scenario i klinisk praksis, da det er antatt at klinikere evaluerer effekten og etter en 

skjønnsmessig vurdering seponerer de pasientene som ikke oppnår tilstrekkelig effekt etter 

12 uker. Dersom alle pasienter fortsetter på behandling uavhengig av respons, vil 

kostnadseffektiviteten av erenumab være betydelig dårligere enn beregnet i 

Legemiddelverkets hovedanalyse.  
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3. Kilde til nyttevekter: Legemiddelverket mener det er knyttet usikkerhet til MSQ-vektene, og 

at det er relevant å presentere resultater basert på de direkte innsamlede EQ-5D-vektene fra 

LIBERTY, se Kapittel 3.4.3. Dette har svært stor innvirkning på IKER og fører til dårligere 

kostnadseffektivitet av erenumab enn i Legemiddelverkets hovedanalyse. Legemiddelverket 

mener imidlertid at nyttevektene fremkommet med EQ-5D fremstår som høye og lite 

plausible sammenlignet med nyttevektene i den generelle befolkningen. 

4. Endre andel respondere slik at reduksjon i MMD samsvarer med studiedata: Dette gjør vi 

for at gjennomsnittlig reduksjon i MMD for de som blir behandlet med erenumab 

sammenlignet med SoC i modellen ikke korresponderer med det som er observert i LIBERTY. 

Se Kapittel 3.4.1. For at reduksjon i MMD i modellen skal samsvare med LIBERTY, må vi endre 

andel respondere da det ikke er en funksjon for å endre reduksjonen i MMD i modellen. Det 

er dermed ikke mulig å kun se på denne effekten isolert. Reduksjon i MMD i modellen er 

lavere enn reduksjon observert i LIBERTY, og diskrepansen mellom studiedata og modell er 

derfor til disfavør for erenumab. 

5. Endre andel respondere slik at respons-data samsvarer med studiedata: Dette gjør vi for at 

responsdata for begge behandlingsarmene i modellen samsvarer med observasjonene i 

LIBERTY, se Kapittel 3.4.1.  

6. Kostnader knyttet til initiering av behandling: Det er ikke kjent hvorvidt pasienter med 

HFEM vil føres over fra primær- til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med initiering og 

evaluering av behandling med erenumab. Legemiddelverket har derfor testet innvirkningen 

av to ekstra konsultasjoner hos nevrolog som initieringskostnad, se Kapittel 4.1.2. Dersom 

dette blir tilfellet i klinisk praksis, vil det bidra til kostnadseffektivitetene av erenumab er noe 

dårligere enn beregnet i Legemiddelverkets hovedanalyse. 

7. Langtidsseponering: Legemiddelverket har presentert et scenario med antagelse om at ingen 

utover ikke-respondere definert av responskrav slutter på behandling med erenumab for å 

undersøke usikkerheten knyttet til langtidsseponering, se Kapittel 3.4.1. 

 

Scenarier som har stor innvirkning på IKER er responskrav og kilde til nyttevekter. Anvendes EQ-5D 
data fra LIBERTY, økes IKER med ca. 1,8 millioner (maks AUP ekskl. mva.) NOK per QALY. Dersom hhv. 
«no stopping rule» og 50 % responskrav blir lagt til grunn går IKER opp 560 000 NOK per QALY og ned 
180 000 NOK per QALY (maks AUP ekskl. mva). Oppsummert, drar scenariene i ulike retninger og 
IKER varierer mye (fra ca. 800 000 NOK/QALY til 2,7 millioner NOK/QALY).  
 
Det er også usikkerhetsmomenter ved denne metodevurderingen som ikke er inkludert i 
scenarioanalysene, da det mangler data for å kunne utføre meningsfulle analyser. Dette gjelder 
særlig dosering av erenumab og anvendelse av «drug holidays» i klinisk praksis.  
 
Dosering erenumab: For pasienter med HFEM TF3+ er kun den høyeste dosen erenumab (140 mg) 
undersøkt i den relevante kliniske studien, mens det i klinisk praksis er vanlig å starte med den 
laveste doseringen à 70 mg, se Kapittel 3.2. Med bakgrunn i studieresultater for andre 
migrenepopulasjoner, antas det at effekten på reduksjon i MMD vil være lavere ved bruk av 70 mg 
versus 140 mg. Legemiddelkostnaden er lik for de to styrkene, og dersom mange pasienter i klinisk 
praksis vil bli behandlet med 70 mg i stedet for 140 mg, vil dette sannsynligvis bidra til at IKER er 
dårligere enn beregnet i Legemiddelverkets hovedanalyse. Dersom alle pasienter som ikke oppnår 
optimal effekt av 70 mg erenumab øker til den høyere dosen, vil dette ha mindre å si for 
kostnadseffektiviteten. 
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«Drug holidays»: I klinisk praksis er det vanlig å forsøksvis seponere migreneprofylakse etter en tid, 
såkalte «drug holidays», dels for å evaluere effekten og dels for å vurdere videre behov. 
Legemiddelverket vurderer at det kunne ha vært rimelig å inkludere «drug holidays» i vurderingen av 
pasienter med HFEM, men at modellen ikke legger opp til en realistisk modellering av dette, se 
Kapittel 3.2. Sannsynligvis ville det vært til favør for erenumab dersom «drug holidays» kunne 
inkluderes i modellen på en plausibel måte. 
 
Totalt sett mener Legemiddelverket at usikkerheten knyttet til anslått IKER i denne 
metodevurderingen er stor.   
 

4.2.4 Legemiddelverkets konklusjon om inkrementell 

kostnadseffektivitetsratio   
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av erenumab hos pasienter med HFEM TF3+ 

står i et rimelig forhold til den nytten behandlingen gir. I hovedanalysen er merkostnad for erenumab 

sammenlignet med SoC: 

 

Ca. 1 million NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens legemiddelpriser 

(maks AUP ekskl. mva.). 

 
 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens refusjonspris for 

erenumab (ekskl. mva.). 
 

Skjønnsmessige vurderinger skal inngå i en totalvurdering av et tiltak, jf. Prioritetsmeldingen. Stor 

usikkerhet knyttet til dokumentasjonen og beregningsmetoder skal, alt annet likt, gi lavere prioritet. 

Legemiddelverket mener usikkerheten i denne metodevurderingen er stor.  
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5 Budsjettkonsekvenser 
I en totalvurdering av tiltak inngår en skjønnsmessig vurdering knyttet til samlede 
budsjettkonsekvenser, jf. Prioriteringsmeldingen. Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkningene 
av en eventuell refusjon for hele markedet for CGRP-hemmere ved HFEM TF3+ samlet, uten å ta 
hensyn til den potensielle fordelingen av markedsandeler mellom de ulike preparatene.  Dette 
tilsvarer det som ble gjort ved beregning av budsjettkonsekvenser ved CM i metodevurderingen av 
erenumab fra 2019 (1). Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring, basert på antagelsen om at 
CGRP-hemmere får refusjon, er beregnet. En ser derfor på to ulike situasjoner:  

A) CGRP-hemmere får innvilget refusjon 

B) CGRP-hemmere får ikke innvilget refusjon 

Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to situasjonene. 
 
I metodevurderinger for refusjon gjennom folketrygden vises budsjettkonsekvensene i konsekvenser 
for folketrygdens legemiddelbudsjett og konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet 
(inklusive konsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett). Legemiddelverket har i denne 
metodevurderingen sett bort fra budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgssektoren samlet da de 
antas å være av liten betydning sammenlignet med folketrygdens legemiddelbudsjett.  
Detaljerte forutsetninger for budsjettberegninger er vist i Appendiks 2.  
 
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 
Fordi det er usikkerhet knyttet til størrelsen på pasientpopulasjonen HFEM TF3+, har 
Legemiddelverket valgt å presentere tre scenarier for beregning av budsjettkonsekvensene. Basert 
på data og antagelser har det i de tre scenariene blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med 
CGRP-hemmere vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på hhv. omtrent 600 millioner, 1,2 milliarder 
og 1,8 milliarder NOK i det femte budsjettåret. Beregningene er basert på maks. AUP inkl. mva. 
Reelle budsjettvirkninger vil være lavere dersom rabatterte priser legges til grunn.  
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede, og det er vanskelig å spå hvilket av de tre scenariene 
som best vil gjenspeile virkeligheten. Legemiddelverket mener at alle de tre scenariene er relevante 
og kan gi realistiske estimater for budsjettvirkninger, men heller mot at scenario 2 er det mest 
plausible. Etter en samlet vurdering av klinikerinnspill, registerdata og relevante studier, fremstår det 
sannsynlig for Legemiddelverket at den norske pasientpopulasjonen med HFEM TF3+ er større enn 
pasientpopulasjonen med CM TF3+. Scenario 1, som baserer seg på at disse populasjonene er like 
store, anses derfor å gi et noe lavt anslag for budsjettvirkninger. Scenario 2 baserer seg på at 
pasientpopulasjonen med HFEM TF3+ er dobbelt så stor som pasientpopulasjonen med CM TF3+. 
Scenario 3 baserer seg på opp mot 35 000 pasienter i år 5, som er flere pasienter enn det høyeste 
klinikeranslaget, og dette scenariet anses derfor å gi et noe høyt anslag for budsjettvirkninger.  
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6 Diskusjon 
 
Legemiddelverket har vurdert nytte: 
Pasientgrunnlaget for å vurdere effekt for subgruppen av pasienter aktuelle for denne 
metodevurderingen, altså pasienter med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM, definert som 8-14 
månedlige migrenedager (MMD)) som har feilet på minst tre tidligere behandlinger (TF3+), er 
begrenset. Det ble i den relevante kliniske studien observert en ikke-signifikant reduksjon i MMD fra 
baseline, sammenlignet med placebo, på 1,6 dager for den aktuelle pasientgruppen. Dette baserer 
seg på en post-hoc analyse av relativt få pasienter som utgjorde en subgruppe av 
studiepopulasjonen, og det er knyttet betydelig usikkerhet til størrelsen av den relative kliniske 
effekten. Om denne er lavere enn det som er lagt til grunn i denne metodevurderingen, vil 
kostnadseffektiviteten være dårligere enn beregnet. Dersom den relative effekten av erenumab 
kontra placebo er høyere enn man har klart å måle i studien, vil kostnadseffektiviteten være bedre 
enn beregnet. Reduksjon i MMD og andel pasienter som oppnådde minst 50 % reduksjon i MMD 
korresponderer imidlertid for subgruppen og studiepopulasjonen som helhet, og Legemiddelverket 
har vurdert at studiedataene samlet sannsynliggjør at det kan forventes en moderat, men klinisk 
relevant effekt av 140 mg erenumab sammenlignet med placebo hos pasienter med HFEM TF3+. Ikke 
alle pasienter responderer på behandlingen, og gjennomsnittlig reduksjon i månedlige migrenedager 
er større for respondere enn for HFEM TF3+-populasjonen som helhet. Reduksjon i MMD for 
pasienter med HFEM TF3+ observert i LIBERTY er lavere enn reduksjon i MMD observert for 
pasienter med kronisk migrene (CM) i 295-studien som lå til grunn for vurdering av 
kostnadseffektivitet for CM TF3+ i den forrige metodevurderingen av erenumab (1). 
 
Legemiddelverket har vurdert at et responskrav på 30 % ved 12-ukersevalueringen er klinisk relevant 
å benytte for pasienter med HFEM TF3+. Kostnadseffektiviteten av erenumab vil avhenge av 
etterlevelsen av dette responskravet i klinisk praksis. I dag anvendes det ikke et definert krav om 
30 % reduksjon i MMD etter 12 uker for pasienter med CM TF3+. Klinikere Legemiddelverket har 
kontaktet anser et krav til reduksjon i MMD på 30 % som relevant, men oppgir samtidig at ned til 1-2 
færre migrenedager per måned kan være klinisk relevant fordi pasientene vil ønske å ta ut deler av 
«gevinsten» i form av økt aktivitet fremfor hodepinefrie dager. For klinikerne vil det være krevende å 
ta pasienter av behandling når de først har startet, selv om effekten er mindre enn 30 % målt i MMD, 
når det ikke finnes andre behandlingsalternativer. I klinisk praksis anvendes det skjønnsmessige 
vurderinger av effekt, som også inkluder pasientenes funksjonsnivå samt redusert intensitet og 
varighet av migreneanfall. Dersom pasienter som opplever mindre enn 30 % reduksjon i MMD 
fortsetter på behandling etter 12-ukersevalueringen, kan nytten av legemidlet være lavere enn lagt 
til grunn i metodevurderingen, og kostnadseffektiviteten vil være dårligere enn beregnet.  
 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk: 
Legemiddelverket har i denne metodevurderingen konkludert med at ressursbruken knyttet til 
erenumab ved HFEM TF3+ ikke står i et rimelig forhold til nytten, hensyntatt tilstandens alvorlighet, 
usikkerhet i resultatene og størrelsen på forventede budsjettvirkninger. Basert på maksimal AUP inkl. 
mva. koster erenumab om lag 16 000 NOK for 12 ukers behandling og rundt 70 000 NOK for et års 
behandling, per pasient. Med gjeldene refusjonspris tilsvarer dette  

. En viktig grunn til at erenumab anses som kostnadseffektiv behandling for pasienter 
med CM TF3+, men ikke pasienter med HFEM TF3+, er ulike resultater for effekt i de kliniske studiene 
for disse to pasientpopulasjonene, samt forskjeller i alvorlighetsgrad. I tillegg er det en relativt 
kostbar behandling, selv med konfidensiell prisrabatt. I følge dokumentasjonen for CM TF3+ fører 
140 mg erenumab til en gjennomsnittlig reduksjon i MMD etter 12 uker på 4,3 sammenlignet med 
placebo. Til sammenligning er tilsvarende reduksjon for HFEM TF3+ på 1,6 MMD. Dette, i tillegg til 
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forskjeller i alvorlighet, er utslagsgivende for anslag på kostnadseffektivitet, når alt annet er likt ved 
modelleringen av disse pasientgruppene.  
 
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet: 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har vurdert at HFEM oppfyller kravet om alvorlighet etter § 1b i 
blåreseptforskriften. Det er usikkerhet knyttet til beregningene av alvorlighet, men med 
utgangspunkt i to beregningsalternativer, mener Legemiddelverket det er sannsynlig at APT for 
pasienter med HFEM TF3+ ligger et sted mellom 5 og 7 QALYs.  
 
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet: 
Legemiddelverket mener at det foreligger stor usikkerhet i beregning av IKER i den helseøkonomiske 
modellen. Usikkerhetsmomentene av størst betydning er som følger: 
 

- Relativ effekt: Den kliniske evidensen for behandling med erenumab ved HFEM TF3+ er 
begrenset som følge av liten utvalgsstørrelse for relevant subgruppe i den kliniske studien og 
post-hoc analyser av effekt. Det er derfor usikkerhet knyttet til størrelsen av relativ effekt 
som potensielt kan påvirke IKER i begge retninger. Gitt den store pasientpopulasjonen som 
er relevant for denne metodevurderingen (anslagsvis 10 000 – 30 000 pasienter bare i 
Norge), ville en kunne ha forventet bedre dokumentasjon. 
 

- Langtidseffekt: Den placebo-kontrollerte fasen av den relevante kliniske studien hadde kun 
en varighet på 12 uker, og relativ effekt ut over dette er ikke kjent. Med bakgrunn i data fra 
den åpne forlengelsesfasen av studien (opptil 112 uker), har Legemiddelverket lagt til grunn 
at effekten vedvarer så lenge pasientene står på behandling, men dette er usikkert. Dersom 
effekten avtar over tid, vil kostnadseffektiviteten være dårligere enn beregnet. 
 

- Dosering: I LIBERTY ble kun 140 mg erenumab undersøkt, mens det i preparatomtalen er 
anbefalt at pasientene starter på 70 mg. Imidlertid er det flere pasienter som starter rett på 
den høyeste dosen i klinisk praksis. Om lag en tredjedel av norske pasienter med CM TF3+ 
bruker erenumab 70 mg. I studier på andre migrenepopulasjoner er det vist bedre effekt av 
140 mg enn 70 mg. At noen pasienter bruker 70 mg i klinisk praksis vil trolig føre til lavere 
kostnadseffektivitet (høyere IKER) enn i Legemiddelverkets hovedanalyse. Dersom alle 
pasienter som ikke oppnår optimal effekt av 70 mg erenumab øker til den høyere dosen, vil 
dette ha mindre å si for kostnadseffektiviteten. 
 

- Nyttevekter: Til tross for at det ble gjort målinger av livskvalitet ved hjelp av EQ-5D, som er 
Legemiddelverkets prefererte instrument for å måle livskvalitet, i den relevante kliniske 
studien, har Legemiddelverket i den helseøkonomiske analysen godtatt bruk av nyttevekter 
fra to andre studier på erenumab målt med det sykdomsspesifikke instrumentet MSQ, 
konvertert til EQ-5D-3L. Konverteringen er forbundet med usikkerhet, og det er uvisst i 
hvilken retning denne usikkerheten påvirker IKER. Det er i tillegg benyttet 
behandlingsspesifikke nyttevekter. Dette gir betydelig lavere nyttevekter, og større forskjell 
mellom behandlingsarmene, enn de innsamlede EQ-5D-dataene. Legemiddelverket har 
vurdert at det er stor usikkerhet rundt hvilke nyttevekter som best representerer 
sykdommen og behandlingen, men finner det sannsynliggjort at nyttevektene samlet inn ved 
hjelp av MSQ i dette tilfellet kan være rimeligere enn nyttevektene samlet inn ved hjelp av 
EQ-5D. Legemiddelverket har anvendt behandlingsspesifikke nyttevekter i sin hovedanalyse. 
Dette er basert på at studiedata indikerer bedre livskvalitet for pasienter på erenumab enn 
de som får placebo, i tillegg til at kliniske eksperter erfarer at behandling med erenumab gir 
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positive effekter utover reduksjon i MMD (som er driveren for effekt i den helseøkonomiske 
modellen). Til tross for at behandlingsspesifikke nyttevekter virker rimelig i denne saken, 
introduserer dette ytterligere usikkerhet. Nyttevektene er en viktig driver for 
kostnadseffektiviteten, og dersom nyttevekter målt med EQ-5D legges til grunn, blir 
kostnadseffektiviteten vesentlig dårligere enn beregnet i Legemiddelverkets hovedanalyse. 
 

- Pasientpopulasjon: LIBERTY undersøkte ikke pasienter som hadde feilet på fem eller flere 
tidligere behandlinger, og det er derfor usikkert om effekten observert i studien også vil være 
gjeldende for disse pasientene. Dette er pasienter som antas at vil få behandling med 
erenumab i klinisk praksis. Definisjonen av tidligere behandling er forskjellig i den 
helseøkonomiske modellen (tre legemidler) og i studien / klinisk praksis (tre 
legemiddelklasser). Definisjonen av HFEM er også forskjellig i modellen (8-14 hodepinedager 
i måneden) og i studien /klinisk praksis (8-14 migrenedager i måneden). 

 
- Helseøkonomisk modell: Innsendt modell mangler intern validitet da den ikke er i stand til å 

reprodusere resultatene fra LIBERTY HFEM TF3+. Scenarioanalyser indikerer at dette er i 
disfavør av erenumab. I tillegg er ikke modellen egnet til å fange opp det fluktuerende 
sykdomsforløpet hos migrenepasienter over tid. Det er følgelig usikkerhet knyttet til 
modelleringen av relativ effekt på både kort og lang sikt, og Legemiddelverket har ingen 
holdepunkter for hvilken retning denne usikkerheten påvirker IKER, totalt sett. 
Legemiddelverket har ikke inkludert positiv seponering («drug holiday») i hverken 
hovedanalysen eller som scenarioanalyse fordi vi mener dette scenariet ikke er realistisk 
modellert. Inkludering av (realistiske) seponeringsforsøk vil trolig føre til bedre 
kostnadseffektivitet enn beregnet.   
 

- Andel som fortsetter på behandling etter 12-ukersevalueringen: I den helseøkonomiske 
modellen er det anvendt en responderrate (andel pasienter som oppnår minst 30 % 
reduksjon i MMD) på 44 % basert på LIBERTY-studien, og det er antatt at kun denne andelen 
pasienter fortsetter på behandling etter 12 uker. For beregninger av budsjettkonsekvenser 
har Legemiddelverket lagt til grunn at 75 % fortsetter på behandling etter 6 måneder basert 
på klinikernes erfaring med behandling av pasienter med CM TF3+. Det betyr at det ikke er 
samsvar mellom budsjett og helseøkonomisk analyse når det gjelder andelen som fortsetter 
på behandling. Legemiddelverket mener dette er rimelig i denne saken av flere grunner. 
Budsjettkonsekvenser for de tre CGRP-hemmerne blir beregnet samlet, og innspill fra kliniske 
eksperter samt registerdata tyder på at flere pasienter fortsetter på behandling med CGRP-
hemmere sett under ett, enn hva som er observert hos de tre ulike CGRP-hemmerne 
enkeltvis. I tillegg evalueres respons skjønnsmessig av behandler i klinisk praksis, uten noe 
fastsatt krav til prosentvis reduksjon i MMD. Det er dermed uvisst hvilken grad av respons 
pasientene som fortsetter på behandling i klinisk praksis opplever, noe som gjøre det 
vanskelig å harmonisere dette med responderraten fra LIBERTY hvor respons følger tydelig 
definerte krav. Novartis mener at dersom flere pasienter fortsetter på behandling med 
erenumab i klinisk praksis enn det som ligger til grunn i den helseøkonomiske modellen, vil 
kostnadseffektiviteten være bedre enn beregnet fordi flere pasienter opplever en bedret 
effekt. Legemiddelverket mener dette blir svært spekulativt all den tid det ikke praktiseres 
definerte krav til respons i klinisk praksis, og Novartis har heller ikke sendt inn data som 
tilsier at effekt i klinisk praksis er bedre enn observert i LIBERTY-studien. Som diskutert over, 
kan mangel på definerte responskrav medføre at nytten av behandlingen i klinisk praksis er 
dårligere enn lagt til grunn i metodevurderingen, og følgelig at kostnadseffektiviteten er 
dårligere enn beregnet. 
 



20/03283  19.11.2021  Side 58/76 

 

I den helseøkonomiske modellen er det ikke mulig å undersøke innvirkningen av at 75 % av 
pasientene fortsetter på behandling på en måte som harmoniserer med klinisk praksis, da 
Legemiddelverket ikke vet hvor stor respons pasienter som fortsetter på behandling i klinisk 
praksis faktisk opplever (ingen definerte krav til respons). Modellen og studiedata for relativ 
effekt er begrenset til å følge responsdata fra studien (definerte krav til respons) og muliggjør 
ikke en plausibel modellering av et skjønnsmessig responskrav i klinisk praksis.  
 

Legemiddelverket mener at den samlede usikkerheten i denne metodevurderingen er stor. 
Skjønnsmessige vurderinger skal inngå i en totalvurdering av et tiltak, jf. Prioriteringsmeldingen. Stor 
usikkerhet knyttet til dokumentasjonen og beregningsmetoder skal, alt annet likt, gi lavere prioritet.  
 
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger: 
Fordi det er usikkerhet knyttet til størrelsen på pasientpopulasjonen HFEM TF3+, har 
Legemiddelverket valgt å presentere tre scenarier for beregning av budsjettvirkninger (se 
Appendiks 2 for ytterligere beskrivelse av beregninger, samt diskusjon rundt usikkerheten knyttet til 
budsjettvirkninger). Basert på data og antagelser har det blitt estimert at å behandle aktuelle 
pasienter med HFEM TF3+ med Aimovig (erenumab) og de to andre CGRP-hemmerne på det norske 
markedet (Ajovy og Emgality) samlet vil ha en total årlig budsjettkonsekvens i de tre ulike scenariene 
på hhv. omtrent 600 millioner, 1,2 milliarder og 1,8 milliarder NOK i det femte budsjettåret. 
Beregningene er basert på maks. AUP inkl. mva., og reelle budsjettvirkninger vil være lavere grunnet 
konfidensiell refusjonspris.  
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede, og det er vanskelig å forutsi hvilket av de tre 
scenariene som best vil gjenspeile virkeligheten. Legemiddelverket mener at alle de tre scenariene er 
relevante og kan gi realistiske estimater for budsjettvirkninger, men heller mot at scenario 2, 
eventuelt et punkt mellom scenario 2 og 3, er mest plausibelt. I en totalvurdering av tiltak inngår en 
skjønnsmessig vurdering knyttet til samlede budsjettkonsekvenser, jf. Prioriteringsmeldingen. 
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7 Konklusjon 
 

Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Basert på resultatene fra Legemiddelverkets hovedanalyse, sett i forhold til sykdommens 
alvorlighetsgrad, usikkerhet i resultatene og størrelsen på forventede budsjettvirkninger, mener 
Legemiddelverket at behandling med erenumab ikke er en kostnadseffektiv behandling for pasienter 
med HFEM TF3+, med dagens refusjonspris for erenumab.  
 
Legemiddelverket har pekt på at usikkerheten i denne metodevurderingen er stor, og at 
budsjettkonsekvensene er store.  Alt annet likt, medfører dette lavere betalingsvilje i samfunnet, og 
at tiltaket skal gis lavere prioritet. 
 
Reduserte priser kan imidlertid medføre at erenumab blir kostnadseffektiv behandling for relevant 
pasientgruppe, og Legemiddelverket har derfor oversendt saken til Sykehusinnkjøp som skal 
gjennomføre prisforhandlinger med Novartis. 
 
Dersom prisforhandlinger fører til at erenumab blir kostnadseffektiv behandling for pasienter med 
HFEM TF3+, må saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) grunnet de høye 
budsjettvirkningene, jf. Legemiddelforskriftens § 14-7. Fordi utgiftsveksten vurderes for hele 
migrenepopulasjonen samlet, vurderer HOD at Legemiddelverkets fullmaktsgrense allerede er 
overskredet, uavhengig av om budsjettkonsekvensene for pasienter med HFEM isolert sett er over 
eller under 100 millioner NOK i minst ett av de første fem årene etter innføring.   
 
Etter prisforhandlingene har Novartis ikke tilbudt en pris lav nok for at erenumab kan anses som 
kostnadseffektiv behandling hos pasienter med HFEM. Legemiddelverket har derfor vedtatt at 
Aimovig (erenumab) til profylaktisk behandling hos pasienter med høyfrekvent episodisk migrene, her 
definert som 8-14 migrenedager per måned, innvilges ikke refusjon etter folketrygdloven § 5-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statens legemiddelverk, 27-08-2021 

 

Hallstein Husbyn  Saksutredere 

enhetsleder Solveig Bryn 

Ingrid Albert 

Marthe Sunde 
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Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger 
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra 
dagens behandling med standard støttebehandling som består av anfallskuperende og 
symptomlindrende medikamenter. 
 
Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i absolutt prognosetap (APT). APT er det 
gjennomsnittlige helsetapet målt i udiskonterte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av 
sykdommen/tilstanden uten den nye behandlingen. Novartis har levert alvorlighetsberegninger for 
pasientpopulasjonene høyfrekvent episodisk migrene (HFEM) og kronisk migrene (CM) samlet, med 
en estimert APT på 8,4 QALYs. Legemiddelverkets beregninger gjelder for pasientpopulasjonen HFEM 
alene. 
 
Beregningen av absolutt prognosetap skjer i trinn:  

1) Først defineres gjennomsnittsalder ved behandlingsstart i den aktuelle norske 

pasientgruppen som er under vurdering for det nye behandlingstilbudet. Vi benevner 

alderen A. Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i en pasientpopulasjon med 

gjennomsnittsalder på 42 år. Dette er basert på de samme reseptregisterdata for 

migrenebehandling med triptaner i perioden januar 2009 til og med oktober 2016, sendt inn 

av Novartis i forbindelse med metodevurderingen av erenumab i 2019 (1). Legemiddelverket 

antar at gjennomsnittsalderen for pasienter med HFEM TF3+ er tilsvarende som for pasienter 

med CM TF3+, og har undersøkt om alderen til pasienter med CM TF3+ avviker fra den totale 

migrenepopulasjonen ved å sjekke salgstall etter alder for erenumab og de to andre CGRP-

hemmerne, fremanezumab og galkanezumab, som i dag kun refunderes for pasienter med 

CM TF3+. Iht. salgstallene korresponderer aldersfordelingen med reseptregisterdata 

innsendt av Novartis, og Legemiddelverket anvender derfor en alder på 42 år i 

alvorlighetsberegningene.  

 

2) Gjennomsnittlig antall forventede gjenværende QALYs (udiskonterte) beregnes for den 

generelle befolkningen med samme alder som pasientgruppens gjennomsnittsalder. Vi 

benevner dette QALYsA. Vi har brukt dødelighetsdata for den norske befolkningen fra 

Statistisk sentralbyrå (2019) i beregning av forventet gjenværende levetid for ulike aldre2. 

Dette er kombinert med aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, for 

beregning av kvalitetsjustert gjenværende levetid for ulike aldre. Vi har brukt norske  

aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, med britiske 

befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, basert på Stavem et al (2018)3. Tabell 20 viser 

forventede gjenværende kvalitetsjusterte leveår fordelt etter alder hos 

gjennomsnittsbefolkningen og er basert på kildene nevnt over.  

 

3) Gjennomsnittlig prognose for den aktuelle norske pasientgruppen beregnes. Prognosen er 

forventet gjenværende QALYs (udiskonterte) for pasientgruppen med dagens 

standardbehandling (her: SoC). Vi benevner dette PA. Fordi månedlige migrenedager (MMD) 

ved modellstart er lavere enn MMD observert ved baseline i LIBERTY for pasientgruppen 

HFEM TF3+ (hhv. 9,61 og 10,5 MMD), kan det tenkes at modellen beregner en noe bedre 

 
2 SSB. Dødelighetstabeller, 2019  [Available from: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode.  
3 Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: 
comparison of postal and web surveys. Health and quality of life outcomes. 2018;16(1):204. 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode
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prognose enn det som fremstår rimelig for aktuell pasientpopulasjon. Legemiddelverket har 

derfor valgt å presentere to alternativer for beregning av prognosen i denne saken. 

a. Beregningsalternativ 1:  

Prognosen tar utgangspunkt i den helseøkonomiske modellen og beregner samlet 

helsetap for alle migrenedager i komparatorarmen (med antagelsen ingen 

responskrav) med livslang tidshorisont. Dette gir en prognose på 28,7 QALYs. 

 

b. Beregningsalternativ 2: Stilisert metode for beregning av livstidsprognosen 

En pragmatisk tilnærming for å beregne prognosen ved MMD på 10,5 er å anta at det 

relative QALY-tapet ved 10,5 MMD, dvs. en reduksjon i livskvalitetsvekt fra 0,846 til 

0,663, holder seg stabilt gjennom resten av livet. 0,846 er livskvalitetsvekten for en 

gjennomsnittlig 42-åring uten migrene, og 0,663 er livskvalitetsvekten knyttet til 10,5 

MMD. Prognosen kan da anslås etter Appendiks 4.2.2 i Legemiddelverkets 

retningslinjer slik: (0,6627/0,846)*33,7 QALYs = 26,4 QALYs.  

 

4) Det absolutte prognosetapet (APT) er forskjellen mellom forventet antall gjenværende QALYs 

for den generelle befolkningen med samme alder (punkt 2) og forventet antall gjenværende 

QALYs for pasientgruppen med dagens standardbehandling (punkt 3): APT = QALYsA – PA. 

Beregnet alvorlighetsgrad ved de to alternativene for å beregne prognosen er presentert i 

tabellene under.  

 
Tabell 18: Beregnet alvorlighetsgrad ved beregningsalternativ 1. 

Alder A 42 

Forventede gjenværende QALYs for gjennomsnittspopulasjon uten 
sykdommen (udiskontert) 

QALYsA 33,7 

Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye 
behandlingen (udiskontert) (prognose) 

PA 28,7 

Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt 
prognosetap) 

APT 5,0 

 
Tabell 19: Beregnet alvorlighetsgrad ved beregningsalternativ 2. 

Alder A 42 

Forventede gjenværende QALYs for gjennomsnittspopulasjon uten 
sykdommen (udiskontert) 

QALYsA 33,7 

Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye 
behandlingen (udiskontert) (prognose) 

PA 26,4 

Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt 
prognosetap) 

APT 7,3 

 
 
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 
5,0 QALYs ved å beregne prognosen ved hjelp av den helseøkonomiske modellen 
(beregningsalternativ 1). Dette anslaget er trolig noe lavt da det er forventet at pasienter med HFEM 
har dårligere prognose, dvs. høyere APT, enn pasienter med episodisk migrene. I metodevurderingen 
av erenumab i 2019 beregnet Legemiddelverket en alvorlighetsgrad på ca. 11 QALYs for kronisk 
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migrene TF3+ og 5 QALYs for episodisk migrene TF3+. Disse tallene var basert på en 
gjennomsnittsalder ved behandlingsstart på 42 år, QALYsA på 33,0 og prognosene ble beregnet ut fra 
SoC-armen i den helseøkonomiske modellen over livslang tidshorisont.  
 
APT-en som er beregnet etter alternativ 2 er nok noe høyere enn reell APT fordi denne metoden 
antar at det relative prognosetapet holder seg stabilt livet ut. Migrene er en fluktuerende sykdom 
som for mange brenner ut over tid, og det fremstår derfor ikke rimelig at prognosetapet skal vedvare 
livet ut.  
 
Det er usikkerhet knyttet til beregningene av APT, men med utgangspunkt i de to 
beregningsalternativene, mener Legemiddelverket det er sannsynlig at APT for pasienter med HFEM 
TF3+ ligger et sted mellom 5 og 7 QALYs.  
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen. 
Tabellen under viser hhv. forventede gjenværende QALYs og (helserelaterte) livskvalitetsvekter 
fordelt på alder for den generelle befolkningen. Forventede gjenværende QALYs er basert på 
dødelighetsdata for norsk befolkning fra Statistisk sentralbyrå4 og de aldersspesifikke 
livskvalitetsvektene i høyre kolonne.  
 
Legemiddelverket har oppdatert livskvalitetsvektene5 for den generelle befolkningen med de nylig 
publiserte normtallene til Stavem et al 6. Befolkningsutvalget er representativt for hele Norge, og 
data er av nyere dato enn de tidligere brukte normtallene fra Sverige7, men antallet respondenter er 
lavere. De nye livskvalitetsvektene er som tidligere verdsatt med befolkningsbaserte EQ-5D-tariffer 
(UK)8.  

De norske normtallene dekker aldersgruppen fra 19 til 97. Livskvalitetsvektene (verdier i parentes) 
for aldersgruppene 19-50 år har vi hentet direkte fra Stavem et al (30), delt inn i aldersgruppene 19-
30 (0,906), 31-40 (0,870), og 41-50 (0,846). Aldersgruppene 51-709( (0,811) og 71-80 (0,808) er 
beregnet med vektet snitt10 av rådata fra Stavem et al11. For aldersgruppen over 80 år bruker vi 
rådata fra Stavem et al, som gir en vekt på 0,730. Et brattere fall i livskvalitet etter fylte 80 år 
sammenlignet med fall i livskvalitet mellom 50 og 80 år har støtte i funnene i Tromsøundersøkelsen 
(T7, upublisert) og i helserelaterte livskvalitetsstudier fra Europa12. Legemiddelverket antar som 
tidligere en noe høyere livskvalitet i aldersgruppen 0 til 19 år og bruker samme påslaget (0,02) for å 
beregne denne (0,926). 
 
 

 
4 SSB. Dødelighetstabeller  [Available from: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode. 
5 Vi har fulgt samme strategi for beregninger og ekstrapoleringer av de norske normtallene som for de tidligere 
brukte svenske normtallene.  
6 Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: 
comparison of postal and web surveys. Health and quality of life outcomes. 2018;16(1):204. 
7 Burstrom K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the 
EQ-5D. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and 
rehabilitation. 2001;10(7):621-35. 
Sun S, Irestig R, Burstrom B, Beijer U, Burstrom K. Health-related quality of life (EQ-5D) among homeless 
persons compared to a general population sample in Stockholm County, 2006. Scand J Public Health. 
2012;40(2):115-25. 
8 Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108. 
9 I Stavem et al er livskvalitetsvektene i aldersgruppa 51-60 lavere enn for gruppa 61-70. Tilsvarende 
svingninger er ikke sett i andre studier, og Legemiddelverket har jevnet ut livskvalitetsvektene ved å lage et 
vektet snitt for hele gruppa.  
10 I rådata er livskvalitetsvektene beregnet i 5-årsintervall; snittet er vektet etter andelen respondenter i hver 
aldersgruppe.  
11 Stavem- personlig kommunikasjon 
12 Janssen MF, Szende A, Cabases J, Ramos-Goni JM, Vilagut G, Konig HH. Population norms for the EQ-5D-3L: a 
cross-country analysis of population surveys for 20 countries. The European journal of health economics : 
HEPAC : health economics in prevention and care. 2019;20(2):205-16. 
Konig HH, Heider D, Lehnert T, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Matschinger H, et al. Health status of the 
advanced elderly in six European countries: results from a representative survey using EQ-5D and SF-12. Health 
and quality of life outcomes. 2010;8:143. 
Mangen MJ, Bolkenbaas M, Huijts SM, van Werkhoven CH, Bonten MJ, de Wit GA. Quality of life in community-
dwelling Dutch elderly measured by EQ-5D-3L. Health and quality of life outcomes. 2017;15(1):3. 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode
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Tabell 20: Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkningen 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

0 70,9 0,926 36 38,8 0,870 72 11,6 0,808 

1 70,2 0,926 37 37,9 0,870 73 11,0 0,808 

2 69,2 0,926 38 37,1 0,870 74 10,4 0,808 

3 68,3 0,926 39 36,2 0,870 75 9,8 0,808 

4 67,4 0,926 40 35,4 0,870 76 9,2 0,808 

5 66,5 0,926 41 34,6 0,846 77 8,7 0,808 

6 65,6 0,926 42 33,7 0,846 78 8,1 0,808 

7 64,6 0,926 43 32,9 0,846 79 7,5 0,808 

8 63,7 0,926 44 32,1 0,846 80 7,0 0,808 

9 62,8 0,926 45 31,3 0,846 81 6,5 0,730 

10 61,9 0,926 46 30,5 0,846 82 6,0 0,730 

11 61,0 0,926 47 29,7 0,846 83 5,6 0,730 

12 60,0 0,926 48 28,9 0,846 84 5,2 0,730 

13 59,1 0,926 49 28,1 0,846 85 4,9 0,730 

14 58,2 0,926 50 27,3 0,846 86 4,5 0,730 

15 57,3 0,926 51 26,5 0,811 87 4,1 0,730 

16 56,4 0,926 52 25,7 0,811 88 3,8 0,730 

17 55,4 0,926 53 25,0 0,811 89 3,5 0,730 

18 54,5 0,926 54 24,2 0,811 90 3,2 0,730 

19 53,6 0,906 55 23,5 0,811 91 3,0 0,730 

20 52,7 0,906 56 22,7 0,811 92 2,8 0,730 

21 51,9 0,906 57 22,0 0,811 93 2,6 0,730 

22 51,0 0,906 58 21,2 0,811 94 2,4 0,730 

23 50,1 0,906 59 20,5 0,811 95 2,2 0,730 

24 49,2 0,906 60 19,8 0,811 96 2,0 0,730 

25 48,3 0,906 61 19,1 0,811 97 1,8 0,730 

26 47,4 0,906 62 18,3 0,811 98 1,8 0,730 

27 46,6 0,906 63 17,7 0,811 99 1,6 0,730 

28 45,7 0,906 64 17,0 0,811 100 1,5 0,730 

29 44,8 0,906 65 16,3 0,811 101 1,5 0,730 

30 43,9 0,906 66 15,6 0,811 102 1,4 0,730 

31 43,0 0,870 67 14,9 0,811 103 1,3 0,730 

32 42,2 0,870 68 14,2 0,811 104 1,0 0,730 

33 41,3 0,870 69 13,6 0,811 105 0,8 0,730 

34 40,5 0,870 70 12,9 0,811 
   

35 39,6 0,870 71 12,3 0,808    
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Appendiks 2: Budsjettberegninger 

A.1 Folketrygdens legemiddelbudsjett 
En viktig grunn til at det gjøres budsjettberegninger er at en skal kunne vurdere om forventet 
virkning på folketrygdens legemiddelbudsjett er under eller over Legemiddelverkets fullmaktsgrense 
på 100 millioner NOK i minst ett av de første fem årene etter tidspunkt for refusjonsvedtak. Utgiftene 
for de tre CGRP-hemmerne Aimovig, Emgality og Ajovy er etter dagens refusjonskriterier for 
behandling av kronisk migrene (CM) allerede over fullmaktsgrensen, og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) har bevilget ekstra midler til migrenelegemidler over Statsbudsjettet 
2021 (33). Fordi utgiftsveksten vurderes for hele migrenepopulasjonen samlet, vurderer HOD at 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense i denne metodevurderingen allerede er overskredet, uavhengig 
av om budsjettkonsekvensene for pasienter med høyfrekvent episodisk migrene (HFEM) isolert sett 
er over eller under 100 millioner NOK i minst ett av de første fem årene etter innføring.   
 

A.1.2 Folketrygdens legemiddelbudsjett ved høyfrekvent episodisk migrene 
 
A.1.2.1 Novartis sine budsjettberegninger 
Novartis leverte opprinnelig budsjettkonsekvenser for HFEM og CM TF3+ samlet, basert på 
pasientestimater som inngikk i budsjettberegningene i metodevurderingen av Aimovig ved migrene i 
2019 (1). På forespørsel fra Legemiddelverket, ettersendte Novartis oppdaterte budsjettberegninger 
for pasientgruppen HFEM TF3+ alene til foreliggende metodevurdering. I forkant av innsendelsen av 
Novartis sine oppdaterte budsjettberegninger, opplyste Legemiddelverket om at 7 500 unike 
pasienter har fått innvilget refusjon på minst én CGRP-hemmer i perioden desember 2019 til mars 
2021 (tall fra Helfo), og at klinikere Legemiddelverket har kontaktet anslår at HFEM-
pasientpopulasjonen er minst like stor som CM-populasjonen. Novartis har i sitt oppdaterte basecase 
antatt at antall pasienter med HFEM på CGRP-hemmere i år 1 dersom individuell stønad innføres, vil 

 
). Novartis har ikke begrunnet forutsetningene for 

valg av antall pasienter. Videre har de lagt følgende forutsetninger til grunn: 
- Budsjettberegningene gjelder for de tre CGRP-hemmerne Aimovig, Ajovy og Emgality samlet. 
- Prisen på konkurrerende CGRP-hemmere er lik / i samme størrelsesorden som Aimovig.  
- En konstant årlig tilvekst på  nye pasienter på CGRP-hemmere årene etter år 1 etter 

refusjon. 
- Dersom pasientgruppen med HFEM ikke mottar refusjon, antas det at  pasienter hadde 

vært villige til å betale for behandling med CGRP-hemmere på egenhånd (dvs. hvit resept).  
Dette har lite å si for budsjettvirkningene siden kostnadene for behandling på hvit resept ikke 
er inkludert i analysene. Novartis opplyser at dette er basert på salgstall for Aimovig fra tiden 
før det ble innvilget individuell stønad.  

- Andelen pasienter som fortsetter på behandling etter 12 uker er 52,38 %, basert på andelen 
pasienter som oppnådde minst 30 % reduksjon i månedlige migrenedager (MMD) i kliniske 
studier. 

- Det antas at pasienter som ikke har tilstrekkelig respons (minst 30 % reduksjon i MMD) på 
behandling med én CGRP-hemmer etter 3 måneder avslutter og prøver behandling med en 
annen CGRP-hemmer i nye 3 måneder. Pasienter uten tilstrekkelig respons tas derfor først av 
behandling etter 6 måneder, videre omtalt som halvårspasienter. 
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Novartis har sendt inn anslag på budsjettkonsekvenser der  pasienter med HFEM TF3+ 
begynner på CGRP-hemmere år 1 dersom erenumab refunderes, med en antagelse om at det er like 
mange pasienter med HFEM som med CM. I tillegg har de innsendt sensitivitetsanalyser med , 

 og  pasienter som starter i år 1. I alle analysene er det antatt en konstant årlig tilvekst 
på  nye pasienter de påfølgende årene. Denne tilveksten er en antagelse uten henvisning til kilder 
eller ytterligere begrunnelse fra Novartis. Av pasientene som starter på behandling, er det antatt at 
52,38 % responderer på behandling (dvs. opplever minst 30 % reduksjon i MMD). Andel respondere 
oppgis å være basert på studiedata, uten noen nærmere forklaring av hvilke studier som ligger til 
grunn. I LIBERTY var responderandelen (minst 30 % respons) for pasienter med HFEM TF3+ behandlet 
med Aimovig 42,9 %, mens det i den helseøkonomiske modellen er lagt til grunn en responsrate på 
44,4 %. Novartis har antatt at pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt på én CGRP-hemmer, vil 
forsøke en annen CGRP-hemmer, slik at pasienter uten tilstrekkelig effekt først tas av behandling 
etter et halvt år. I analysene er dette forenklet modellert ved at 47,62 % (= 100 % - 52,38 %) av 
pasientene står på behandling med CGRP-hemmere et halvt år før de går over til andre forebyggende 
behandlinger.  
 
Med antagelsene beskrevet over, er det i Novartis sin hovedanalyse  pasienter år 1) beregnet 
budsjettkonsekvenser på ca.  millioner NOK i år 5 (basert på maks AUP inkl. mva.). I det høyeste 
budsjettåret, år 1, er det beregnet budsjettkonsekvenser på  millioner NOK (basert på maks AUP 
inkl. mva.) Det er lagt til grunn totalt  og  pasienter med HFEM TF3+ i hhv. år 1 og år 5, 
hvorav  og  pasienter er helårspasienter på CGRP-hemmere. I Novartis sitt høyeste 
scenario (  pasienter år 1) er det beregnet budsjettvirkninger på ca.  millioner NOK i det 
høyeste budsjettåret, år 1 (basert på maks AUP inkl. mva.).  
 
 
A.1.2.2 Legemiddelverkets budsjettberegninger   
Estimat av antall pasienter 
Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med anslår at pasientgruppen HFEM TF3+ vil være 
minst like stor som, om ikke større enn, pasientgruppen med CM TF3+. Det foreligger ikke gode tall 
på antall pasienter med HFEM isolert, da befolkningsbaserte studier ikke spesifikt har undersøkt 
pasienter med månedlige migrenedager (MMD) i intervallet 8-14. Flere av klinikerne viser til HUNT 2 
og 3 hvor man fant at forekomsten av migrene med sju eller flere MMD var på 2,9 % blant den 
voksne befolkningen (20 år eller eldre) i Nord-Trøndelag. Om man antar at dette er representativt for 
hele Norge, utgjør dette ca. 120 000 pasienter, basert på befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå. 
Kun en mindre andel av disse antas å oppfylle kriteriene for CM (uavhengig av antall tidligere 
behandlinger). Funnene som presenteres i HUNT indikerer at antallet pasienter med 7-14 MMD er i 
størrelsesordenen 2-3 ganger antallet pasienter med CM (34), det vil si 80-90 000 pasienter om man 
legger til grunn at den totale migrenepopulasjonen med minst 7 MMD utgjør 120 000 pasienter. Hvor 
mange av de estimerte 80-90 000 pasienter med 7-14 MMD som oppfyller kriteriene for HFEM (8-14 
MMD) og som har feilet på minst tre tidligere profylaktiske migrenebehandlinger er ikke sikkert, men 
det synes rimelig å anta at det er snakk om et stort antall pasienter. Én kliniker refererer til en studie 
som sammenlignet sykdomsbyrden hos pasienter med HFEM og CM (uavhengig av antall tidligere 
behandlinger) (7). Denne studien fant at å inkludere HFEM i diagnostiske kriterier for CM vil doble 
pasientpopulasjonen med CM, både basert på danske og russiske registerdata, noe som indikerer at 
HFEM-populasjonen er like stor som CM-populasjonen. En annen kliniker estimerer at 
pasientgruppen HFEM TF3+ i Norge teller om lag 10-15 000 pasienter, mens en tredje kliniker anslår 
at så mange som 20-30 000 pasienter oppfyller kriteriene for HFEM TF3+. 
 
Med antagelsene Novartis har lagt til grunn, er pasientantallet årene etter det første året med 
refusjon lavere enn pasientantallet for år 1, ettersom det legges til grunn at nesten halvparten av 
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pasientene som starter på behandling avslutter etter et halvt år (52,38 % fortsetter), mens kun  
nye pasienter kommer til årlig. Foreløpige salgstall for pasientgruppen CM TF3+ viser at det har vært 
en økning i pasientantall og refusjonsutgifter ved CGRP-hemmere hvis man ser på perioden januar til 
mai i 2020 sammenlignet med samme periode i 2021. Basert på dette og tilbakemeldinger fra 
klinikere, mener Legemiddelverket det heller er grunn til å tro at antall pasienter med HFEM TF3+ på 
behandling med CGRP-hemmer vil øke årene etter refusjon. På grunn av usikkerhet knyttet til 
pasientantall, mener Legemiddelverket det er rimelig å presentere flere scenarioer for antall 
pasienter med HFEM TF3+ som starter på behandling med Aimovig eller en annen CGRP-hemmer. 
Basert på resultatene fra HUNT som indikerer at antallet pasienter med 7-14 MMD er 2-3 ganger så 
stort som antall pasienter med CM, samt tilbakemeldingene fra klinikerne, har Legemiddelverket 
valgt å presentere følgende tre scenarier: 
 

1. HFEM TF3+ er like stor som pasientgruppen CM TF3+ 
2. HFEM TF3+ er dobbelt så stor som pasientgruppen CM TF3+ 
3. HFEM TF3+ er tre ganger så stor som pasientgruppen CM TF3+ 

 
Da det ikke finnes gode data på pasientantall for HFEM TF3+ har Legemiddelverket valg å bruke 
salgstall for CGRP-hemmere hos pasientgruppen CM TF3+ som utgangspunkt i budsjettberegningene. 
Siden Aimovig fikk individuell stønad i desember 2019 (påfulgt av de to andre CGRP-hemmerne), har 
vi reelle salgstall og data for antall pasienter som har fått innvilget refusjon og hentet ut resepter. I 
perioden desember 2019 - mai 2021 har det vært 8 000 unike pasienter med CM TF3+ som har 
hentet ut minst én CGRP-hemmer på blå resept (§ 3). For å få et anslag på unike pasienter per år, har 
Legemiddelverket tatt utgangspunkt i antall pasienter i perioden desember 2019 til november 2020 
og perioden mai 2020 til april 2021, som var på hhv. omtrent 6 200 og 7 600 unike pasienter. Bruker 
man disse tallene som anslag for år 1 og år 2 etter refusjon, tilsvarer dette en tilvekst på 1 400 
pasienter per år. Dette er trolig et konservativt anslag siden de to periodene er overlappende og ikke 
to hele påfølgende år i en periode med vekst. Basert på disse tallene, legger Legemiddelverket til 
grunn (se også Tabell 1) for scenario 1 et pasienttall på 6 200 i år 1 med en konstant årlig tilvekst av 
nye pasienter på 1 400 påfølgende år. I scenario 2 og 3 henholdsvis dobles og tredobles både 
pasientantall år 1 og årlig tilvekst i årene etter dette. Dette gir 12 400 pasienter år 1 med konstant 
tilvekst på 2 800 nye pasienter påfølgende år og totalt 23 600 pasienter med HFEM TF3+ år 5 i 
scenario 2, og 18 600 pasienter år 1 med konstant tilvekst på 4 200 påfølgende år og totalt 35 400 
pasienter med HFEM TF3+ år 5 i scenario 3. Dette korresponderer med anslag fra de tre klinikerne 
som anslår varierende størrelsesorden for pasientpopulasjonen HFEM TF3+ som strekker seg fra en 
populasjon som er like stor som CM-populasjonen, og opp mot 30 000 pasienter. 
 
Novartis har lagt til grunn at 800 pasienter med HFEM TF3+ vil være villige til å betale for behandling 
med CGRP-hemmere på egenhånd (dvs. hvit resept) dersom refusjon (etter § 3) ikke innføres. Dette 
har lite å si for budsjettvirkningene siden kostnadene for behandling på hvit resept ikke er inkludert i 
analysene til Novartis da det kun er kostnader av betydning for folketrygden som skal inkluderes i 
budsjettberegninger (jf. Legemiddelverkets retningslinjer (35). Legemiddelverket fjerner antall 
pasienter som er villige til å betale for CGRP-hemmere selv, dvs. at alle pasientene mottar annen 
forebyggende behandling i scenariet der CGRP-hemmere ikke får refusjon.  
 
Responsraten, og dermed andelen som fortsetter på behandling, på 52,38 % som Novartis har lagt til 
grunn er basert på andelen respondere (minst 30 % reduksjon i MMD etter 12 uker) fra studiedata. I 
metodevurderingen av erenumab ved migrene i 2019, ble det lagt til grunn en responsrate på 48,3 % 
ved CM i beregningene av budsjettvirkninger. I klinisk praksis er det imidlertid flere pasienter som 
fortsetter etter 3 måneder siden klinikere vurderer klinisk effekt/respons etter faglig skjønn, se 
Kapittel 3.4.1. Klinikerne Legemiddelverket har kontaktet anslår at ca. 75 % av pasientene fortsetter 
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på behandling etter 12-ukersevalueringen. Tall fra Helfo viser at 81 % unike pasienter som brukte 
minst én CGRP-hemmer første tertial 2020 fortsatt brukte en CGRP-hemmer samme periode 2021. 
Tilsvarende tall for andelen som fortsatt bruker Aimovig er på 50 %, som kan tyde på at mange har 
byttet fra Aimovig over på en annen CGRP-hemmer. Legemiddelverket velger i budsjettberegningene 
å basere andelen pasienter som fortsetter på behandling på klinikernes estimat på 75 %, som gjelder 
for CM TF3+ gruppen, siden budsjettberegningene gjelder for de tre CGRP-hemmerne Aimovig, Ajovy 
og Emgality samlet. Legemiddelverket har ingen grunn til å tro at responderandelen hos pasienter 
med HFEM TF3+ ikke skal være tilsvarende responderandelen hos pasienter med CM TF3+ i klinisk 
praksis, når respons vurderes skjønnsmessig av behandler. Dette støttes av klinikere 
Legemiddelverket har kontaktet.  
 
Legemiddelverket vurderer tilnærmingen Novartis har benyttet for beregninger av budsjett virker 
rimelig strukturelt sett og har valgt å anvende innsendt analysemodell, men har gjort følgende 
endringer: 

- Valgt å presentere tre scenarioer basert på følgende antagelser for pasientstørrelse: 
1. HFEM TF3+ er like stor som pasientgruppen CM TF3+. 
2. HFEM TF3+ er dobbelt så stor som pasientgruppen CM TF3+ 
3. HFEM TF3+ er tre ganger så stor som pasientgruppen CM TF3+ 

- Antall pasienter som starter på behandling år 1 etter CGRP-hemmere får innvilget refusjon 
endres til 6 200, 12 400 og 18 600 pasienter for henholdsvis scenario 1, 2 og 3.  

- Endret estimatet for årlig tilfang av nye pasienter som får behandling med en CGRP-hemmer 
årene etter år 1 fra 500 til 1 400, 2 800 og 4 200 pasienter for henholdsvis scenario 1, 2 og 3.  

- Tatt bort antagelsen om at 800 pasienter betaler for CGRP-hemmere selv (hvit resept) i 
scenarioet der Aimovig ikke får refusjon. Disse pasienter vil heller motta annen forebyggende 
behandling.  

- Endret andelen som forsetter på behandling fra 52,38 % til 75 % basert på innspill fra kliniske 
eksperter samt salgstall for CGRP-hemmere fra Helfo. 

 
Antall pasienter som forventes å bli behandlet med CGRP-hemmere samt antall pasienter som 
forventes å bli behandlet med andre forebyggende behandlinger i de første fem årene etter at 
refusjon eventuelt innvilges, presenteres i Tabell 21. Dette gjelder for situasjonen der Aimovig 
(erenumab) får refusjon. Dersom legemidlet til vurdering ikke får refusjon, er antall pasienter som 
anslått i Tabell 22. 
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Tabell 21: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med CGRP-hemmere og andre forebyggende behandlinger over 
den neste femårs-perioden – dersom Aimovig refunderes. 

  år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 

Scenario 1: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ tilsvarer CM TF3+ 

Behandling med erenumab 

Helårspasienter 4 650 5 700 6 750 7 800 8 850 

Halvårspasienter 1 550 350 350 350 350 

Totalt 6 200 6 050 7 100 8 150 9 200 

Andre forebyggende behandlinger 

Helårspasienter 0 1 550 1 900 2 250 2 600 

Halvårspasienter 1 550 350 350 350 350 

Totalt 1 550 1 900 2 250 2 600 2 950 

Totale HFEM TF3+pasienter* 6 200 7 600 9 000 10 400 11 800 

Scenario 2: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ dobbelt så stor som CM TF3+ 

Behandling med erenumab 

Helårspasienter 9 300 11 400 13 500 15 600 17 700 

Halvårspasienter 3 100 700 700 700 700 

Totalt 12 400 12 100 14 200 16 300 18 400 

Andre forebyggende behandlinger 

Helårspasienter 0 3 100 3 800 4 500 5 200 

Halvårspasienter 3 100 700 700 700 700 

Totalt 3 100 3 800 4 500 5 200 5 900 

Totale HFEM TF3+pasienter* 12 400 15 200 18 000 20 800 23 600 

Scenario 3: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ tre ganger så stor som CM TF3+ 

Behandling med erenumab 

Helårspasienter 13 950 17 100 20 250 23 400 26 550 

Halvårspasienter 4 650 1 050 1 050 1 050 1 050 

Totalt 18 600 18 150 21 300 24 450 27 600 

Andre forebyggende behandlinger 

Helårspasienter 0 4 650 5 700 6 750 7 800 

Halvårspasienter 4 650 1 050 1 050 1 050 1 050 

Totalt 4 650 5 700 6 750 7 800 8 850 

Totale HFEM TF3+pasienter* 18 600 22 800 27 000 31 200 35 400 

*Halvårspasienter summeres kun én gang i hver kolonne for å unngå dobbelttelling 
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Tabell 22: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med CGRP-hemmere og andre forebyggende behandlinger den 
neste femårs-perioden – dersom Aimovig IKKE refunderes 

  år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 

Scenario 1: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ tilsvarer CM TF3+ 

Behandling med erenumab 0 0 0 0 0 

Andre forebyggende behandlinger 6 200 7 600 9 000 10 400 11 800 

Scenario 2: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ dobbelt så stor som CM TF3+ 

Behandling med erenumab 0 0 0 0 0 

Andre forebyggende behandlinger 12 400 15 200 18 000 20 800 23 600 

Scenario 3: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ tre ganger så stor som CM TF3+ 

Behandling med erenumab 0 0 0 0 0 

Andre forebyggende behandlinger 18 600 22 800 27 000 31 200 35 400 

 
Estimat av utgifter per pasient 
Årskostnaden for Aimovig er 69 521 NOK (maks AUP inkl. mva.) for helårspasienter. For 
halvårspasienter er den halvert. Novartis har anvendt årskostnaden for andre forebyggende 
behandlinger som ble brukt i den forrige metodevurderingen av Aimovig. Den ble satt til 743,14 NOK 
basert på monobehandling med Sarotex på bakgrunn av at det er den mest brukte behandlingen i 2. 
og 3. linje. Det er antatt at pasientene som ikke responderer på behandling med CGRP-hemmer etter 
24 uker går over på andre forebyggende behandlinger. 
 
Tabell 23: Legemiddelutgifter per pasient per år for de ulike behandlingene 

  Årskostnad 

Behandling med Aimovig (erenumab) 

Helårspasienter 69 521 

Halvårpasienter 34 761 

Andre forebyggende behandlinger 

Helårspasienter 743 

Halvårpasienter 372 

 
 
Budsjettvirkning 
De estimerte budsjettvirkninger ved en eventuell refusjon av Aimovig til pasienter med HFEM TF3+ er 
presentert i Tabell 24 (maks AUP inkl. mva.) og i Tabell 25 (dagens refusjonspriser inkl. mva.). 
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Tabell 24: Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av CGRP-hemmere ved profylaktisk behandling 
mot migrene hos pasienter med HFEM TF3+ ved de tre ulike scenariene med maks AUP (inkl. mva.). 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Scenario 1: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ tilsvarer CM TF3+ 

Aimovig (erenumab) får refusjon 377 729 529 409 720 142 482 977 711 556 235 280 629 492 849 

Aimovig (erenumab) ikke refundert 4 607 468 5 647 864 6 688 260 7 728 656 8 769 052 

Budsjettvirkning av anbefaling 373 122 061 404 072 278 476 289 451 548 506 624 620 723 797 

Scenario 2: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ dobbelt så stor som CM TF3+ 

Aimovig (erenumab) får refusjon 755 459 057 819 440 283 965 955 421 1 112 470 559 1 258 985 697 

Aimovig (erenumab) ikke refundert 9 214 936 11 295 728 13 376 520 15 457 312 17 538 104 

Budsjettvirkning av anbefaling 746 244 121 808 144 555 952 578 901 1 097 013 247 1 241 447 593 

Scenario 3: Populasjonsstørrelse HFEM TF3+ tre ganger så stor som CM TF3+ 

Aimovig (erenumab) får refusjon 1 133 188 586 1 229 160 425 1 448 933 132 1 668 705 839 1 888 478 546 

Aimovig (erenumab) ikke refundert 13 822 404 16 943 592 20 064 780 23 185 968 26 307 156 

Budsjettvirkning av anbefaling 1 119 366 182 1 212 216 833 1 428 868 352 1 645 519 871 1 862 171 390 

 
 
Tabell 25: Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av CGRP-hemmere ved profylaktisk behandling 
mot migrene hos pasienter med HFEM TF3+ ved de tre ulike scenariene med dagens refusjonspriser (inkl. mva.). 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Scenario 1: Populasjonsstørrelse HFEM 
TF3+ tilsvarer CM TF3+ 

     

Scenario 2: Populasjonsstørrelse HFEM 
TF3+ dobbelt så stor som CM TF3+ 

     

Scenario 3: Populasjonsstørrelse HFEM 
TF3+ tre ganger så stor som CM TF3+ 

     

 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med CGRP-
hemmere vil ha en total årlig budsjettkonsekvens i det femte budsjettåret på ca. 600 millioner NOK i 
det laveste scenarioet, ca. 1,2 milliarder NOK i mellomscenarioet og ca. 1,9 milliarder NOK i det 
høyeste scenarioet (alt basert på maks AUP inkl. mva.).  
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede, og det er vanskelig å forutsi hvilket av de tre 
scenariene som best vil gjenspeile virkeligheten. Legemiddelverket mener at alle de tre scenariene er 
relevante og kan gi realistiske estimater for budsjettvirkninger, men heller mot at scenario 2 er det 
mest plausible. Etter en samlet vurdering av klinikerinnspill, registerdata og relevante studier 
presentert i avsnittene over, fremstår det sannsynlig for Legemiddelverket at den norske 
pasientpopulasjonen med HFEM TF3+ er større enn pasientpopulasjonen med CM TF3+. Scenario 1 
anses derfor å gi et noe lavt anslag for budsjettvirkninger. Scenario 3 baserer seg på opp mot 35 000 
pasienter i år 5, som er flere pasienter enn det høyeste klinikeranslaget, og dette scenariet anses 
derfor å gi et noe høyt anslag for budsjettvirkninger.  
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A.1.2 Diskusjon 
Budsjettberegningene i denne metodevurderingen er usikre og usikkerhetsmomentene med størst 
betydning for utfallet er diskutert nærmere under.   
 
Antall ulike CGRP-hemmere som forsøkes ved manglende respons 
I de estimerte budsjettvirkningene er det lagt til grunn at pasienter som ikke responderer på én  
CGRP-hemmer kun forsøker én CGRP-hemmer til. Innspill fra klinikere Legemiddelverket har 
kontaktet og salgstall fra Helfo tyder imidlertid på at mange pasienter forsøker alle tre CGRP-
hemmerne dersom de ikke opplever tilstrekkelig effekt. Dersom majoriteten av pasientene som ikke 
responderer på en behandling, forsøker totalt tre CGRP-hemmere, vil dette føre til større 
budsjettvirkninger. Dersom det antas at pasientene som ikke responderer på behandling er 9-
månederspasienter i stedet for halvårspasienter, økes budsjettkonsekvensene med 6, 10 og 18 
millioner NOK (maks AUP inkl. mva.) i år 5 for hhv. scenario 1, 2 og 3.  
 
Varighet av prøveperiode for vurdering av respons 
Klinikere Legemiddelverket har kontaktet oppgir også at intervallet fra pasientene starter opp på 
behandling til de som eventuelt seponerer grunnet manglede effekt, er lenger enn 3 måneder hos 
noen pasienter. Dersom mange av pasientene som ikke opplever respons fortsetter på behandlingen 
lenger enn 3 måneder, vil dette øke budsjettvirkningene – især hvis de forsøker alle tre CGRP-
hemmerne lenger enn 3 måneder hver.  
 
Andel som avslutter behandling grunnet manglende respons 
Det kan tenkes at en større andel pasienter enn de 25 % som Legemiddelverket har anvendt i sine 
analyser vil avslutte behandlingen over tid. I den helseøkonomiske modellen er det anvendt en 
seponeringsrate på 2,38 % hver 12. uke, og en slik seponeringsrate er ikke inkorporert i beregninger 
for budsjettkonsekvenser. Dette avviket skyldes av at det ikke foreligger gode data på en slik 
seponeringsrate og foreløpige registerdata indikerer at flere fortsetter på behandling med CGRP-
hemmere i klinisk praksis enn det som er vist i kliniske studier for de tre ulike CGRP-hemmerne 
enkeltvis. Dersom en større andel pasienter med HFEM TF3+ tas av behandling grunnet manglende 
respons over tid, kan det medvirke til lavere budsjettvirkninger enn beregnet. 
 
I den helseøkonomiske modellen er det anvendt en responderrate (andel pasienter som oppnår 
minst 30 % reduksjon i MMD) på 44 % basert på LIBERTY-studien, og det er antatt at kun denne 
andelen pasienter fortsetter på behandling etter 12 uker. For beregninger av budsjettkonsekvenser 
har Legemiddelverket lagt til grunn at 75 % fortsetter på behandling etter 6 måneder basert på 
klinikernes erfaring med behandling av pasienter med CM TF3+. Det betyr at det ikke er samsvar 
mellom budsjett og helseøkonomisk analyse når det gjelder andelen som fortsetter på behandling. 
Legemiddelverket mener dette er rimelig i denne saken av flere grunner. Budsjettkonsekvenser for 
de tre CGRP-hemmerne blir beregnet samlet, og innspill fra kliniske eksperter samt registerdata tyder 
på at flere pasienter forsetter på behandling med CGRP-hemmere sett under ett, enn hva som er 
observert hos de tre ulike CGRP-hemmerne enkeltvis. I tillegg evalueres respons skjønnsmessig av 
behandler i klinisk praksis, uten noe fastsatt krav til prosentvis reduksjon i MMD. Det er dermed 
uvisst hvilken grad av respons pasientene som fortsetter på behandling i klinisk praksis opplever, noe 
som gjøre det vanskelig å harmonisere dette med responderraten fra LIBERTY hvor respons følger 
tydelig definerte krav.  

 
Andelen som oppnådde minst 30 % reduksjon i MMD i de kliniske studiene var noe lavere for 
pasienter med HFEM TF3+ sammenlignet med pasienter med CM TF3+. I klinisk praksis gjøres en 
skjønnsmessig vurdering av respons uten fastsatte stoppkriterier. Legemiddelverket har ingen grunn 
til å tro at responderandelen blant pasienter med HFEM TF3+ ikke skal tilsvare responderandelen 
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blant pasienter med CM TF3+ i klinisk praksis, når respons vurderes skjønnsmessig av behandler. 
Dersom en større andel pasienter med HFEM tas av behandling grunnet manglende respons, kan det 
medvirke til lavere budsjettvirkninger enn beregnet.  
 
Årlig tilfang av nye pasienter 
Novartis argumenterer for at de har antatt at tilfanget av nye pasienter som starter på CGRP-
hemmere er størst i år 1 etter en eventuell refusjon. Legemiddelverket har justert opp tilfanget av 
nye pasienter på behandling påfølgende år betraktelig, basert på erfaringer fra CM TF3+ og 
tilbakemeldinger fra norske klinikere. Dette tilfanget er konstant. Dersom Novartis sin antagelse om 
at tilfanget er størst i starten etter refusjon, eller at tilfanget av nye pasienter årene etter år 1 er 
avtagende, vil dette føre til lavere budsjettvirkninger enn beregnet.  
 
Mulig overlappende pasientpopulasjoner og risiko for indikasjonsglidning 
I metodevurderingen av Aimovig ved migrene i 2019 ble det vurdert at det var risiko for utglidning 
utenfor refusjonsberettiget bruk, dvs. at pasienter som ikke inngår i definisjonen CM TF3+ også vil 
kunne motta individuell stønad på grunn av selvrapporterte utfallsmål. Legemiddelverket vurderer 
fortsatt at det foreligger en risiko for en slik utglidning. Pasientpopulasjonen i Legemiddelverkets 
analyse er basert på en begrenset populasjon, HFEM TF3+, og en forutsetning for evaluering av effekt 
på behandling er at de har en reduksjon på minst 30 % i MMD etter 12 uker. I praksis vil dette 
dokumenteres ved en hodepinedagbok som pasienten selv fyller ut. Selvrapportering medfører en 
risiko for at pasienter som ikke ligger innenfor den refusjonsberettigede pasientgruppen vil kunne ha 
insentiver for å rapportere slik at de oppfyller kravene. HFEM TF3+ er en begrenset gruppe innenfor 
populasjonen som har godkjent indikasjon (pasienter med 4 ≥ MMD) og det er derfor en risiko for at 
migrenepasienter som ikke oppfyller vilkårene kan få erenumab på blå resept. Dersom pasienter som 
ikke oppfyller kriteriene for HFEM TF3+ også vil motta en eventuell refusjon på CGRP-hemmere, vil 
dette føre til høyere budsjettvirkninger enn beregnet. 
 
På den annen side, kan det tenkes at det allerede har vært utglidning, dvs. at noen pasienter med 
HFEM allerede har refusjon. Legemiddelverket har ikke noe håndfast for å si hvor mange pasienter 
dette eventuelt vil gjelde. Sett opp mot at det er en debatt rundt definisjonen av CM på hvorvidt 
pasienter med 8-14 migrenedager per måned også bør inkluderes i definisjonen for kronisk migrene, 
selv om de ikke opplever 15 månedlige hodepinedager (se Kapittel 1.2), styrker dette slike 
spekulasjoner. Dersom det allerede ytes individuell stønad for noen pasienter med HFEM TF3+, vil 
dette føre til lavere budsjettvirkninger enn beregnet.  
 

A.1.3 Folketrygdens legemiddelbudsjett ved kronisk migrene 
For budsjettberegningene i metodevurderingen av Aimovig ved migrene i 2019 (1), ble det estimert 
at 600 pasienter med CM TF3+ ville motta behandling med en CGRP-hemmer i år 1, med en gradvis 
økning opp mot 3 685 pasienter i år 5, dersom refusjon ble innvilget. Ved utgangen av 2020 (dvs. år 1 
etter refusjon) var det totalt ca. 6 500 unike pasienter som hadde mottatt individuell stønad for 
CGRP-hemmere og det har vært totalt ca. 8 000 unike pasienter som har mottatt individuell stønad 
fra desember 2019 til mai 2021. Følgelig har refusjonsutgiftene vist seg å bli betydelig høyere enn det 
som ble estimert. I 2020 var totale refusjonsutgifter for CGRP-hemmere på 306 millioner NOK (basert 
på maks AUP inkl. mva., reelle utgifter er lavere enn dette grunnet konfidensielle refusjonspriser).  
 
Det er naturlig å se utgiftsveksten for hele migrenepopulasjonen samlet siden pasientpopulasjonene 
CM og HFEM inngår i den samme indikasjonsordlyden. Følgelig vurderer HOD at Legemiddelverkets 
fullmaktsgrense i foreliggende metodevurdering allerede er overskredet grunnet de store 
refusjonsutgiftene ved å behandle pasienter med CM TF3+ med CGRP-hemmere. Legemiddelverket 
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viser til oppdaterte prognoser beregnet i forbindelse med reforhandling av refusjonsprisen av CGRP-
hemmere i 2020, som indikerer at utgiftene i 2021 vil bli 110 millioner NOK høyere enn lagt til grunn i 
Statsbudsjettet (Prop. 1 S (2020–2021)). Det ble anslått at utgiftene i år 5 vil være 480 millioner NOK 
(33), basert på konfidensielle refusjonspriser gjeldende i 2020. Nåværende refusjonspriser er lavere 
enn dette. 
 

A.2 Budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet 
Legemiddelverket har i denne metodevurderingen sett bort fra budsjettkonsekvenser for helse- og 
omsorgssektoren samlet da de antas å være av liten betydning sammenlignet med folketrygdens 
legemiddelbudsjett. Eventuelle andre utgifter eller innsparinger for helse- og omsorgssektoren vil 
sannsynligvis ha lite å si for de totale budsjettvirkningene, sett opp mot den høye 
legemiddelkostnaden. 
 




