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REFUSJONSVEDTAK

Vi viser til Deres søknad av 30-09-2011 om forhåndsgodkjent refusjon av mometason
(Asmanex Twisthaler) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter
til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2, og forskrift av 18. desember 2009 nr.
1839om legemidler (legemiddelforskriften) kapittel 14.

Vedtak
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-21, er mometason (Asmanex Twisthaler) innvilget
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 med følgende informasjon:

Refus'onsberetti et bruk: Vedlikeholdsbehandlin for å kontrollere vedvarende astma.
Refusjonskoder: 


ICPC ICD
Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår
R96 Astma 92 J45 Astma 92

Vilkår: 

92 Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og

voksne. Hvis spirometri ikke kan 'ennomføres, må årsaken journalføres.

Vedtaket gjelder følgende varenummer: 00 75 16, 00 75 49

Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.

Vedtaket gjelder kun den indikasjon som søker har dokumentert gjennom søknaden. Får
legemidlet godkjent en ny indikasjon er denne ikke omfattet av dette vedtaket.

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.

Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.le emiddelverket.no Kto. 7694 05 00903
Postboks 63, Kalbakken, 0901 Oslo Fax: 22 89 77 99 ost le emiddelverket.no Org.nr. 974 761 122
Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo
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Preparatet er gitt refusjon med vedlagte priser, jf. legemiddelforskriften § 14-22.

Legemiddel Varenummer Styrke Antall doser Maksimal Maksimal
(mikro dose AIP AUP

Asmanex 00 75 16 200 60 131,21 203,00
Asmanex 00 75 49 400 60 280,75 400,00

Refusjonspris gjelder så lenge preparatet har refusjon. Ved en eventuell revurdering av prisen
vil den til enhver tid laveste pris av refusjonspris og maksimalpris beregnet etter hovedregelen
i legemiddelforsk.riften§§ 12-2 og 12-3 legges til grunn.

Vedtaket trer i kraft 01-04-2012. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det tilkommer
nye forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf
legemiddelforskriften § 14-27.

Begrunnelse
Mometason (Asmanex Twisthaler) er et inhalasjonssteroid til vedlikeholdsbehandling av
astma hos voksne og barn over 12 år. Legemiddelverket viser til tidligere refusjonsvurdering
for mometason fra 2007 (vår referanse 05/08395). Legemiddelverket vurderte at mometason
er likeverdig med øvrige inhalasjonssteroider i behandling av astma. Søknad om
forhåndsgodkjent refusjon ble avslått i 2007 fordi prisen som ble søkt for mometason var
betydelig høyere enn prisen for antatt sammenlignbare doser av øvrige inhalasjonssteroider
med forhåndsgodkjent refusjon.

I denne søknaden har refusjonssøker gjort en kostnadsminimeringsanalyse med flutikason
(Flutide) som komparator. Reseptregisteret viser at flutikason er det mest brukte
inhalasjonssteroidet. Valget av komparator synes rimelig.

Legemiddelkostnadene er vist i tabellen under. Refusjonssøker har tilbudt en redusert
refusjonspris for Asmanex.

Tabell 1 Le emiddelkostnader
Legemiddel Styrke

(1.1g/dose)
Antall doser Maks AUP/

Refusjonspris
eks. mva. Kostnad per

dose eks mva.
Asmanex 200 60 203,00 162,40 2,71

Asmanex 400 60 400,00 320,00 5,33

Flutide 50 60 83,70 66,97 1,12

Flutide 100 60 111,80 89,44 1,49

Flutide 250 60 202,70 162,16 2,70

Flutide 500 60 321,60 257,28 4,29



23.03.2012 11/13632-5 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kirsti Hjelme side 3 av 8

Det er brukt ulike metoder for å finne sammenlignbare doser for mometason og flutikason:

Hovedanal se —basert å re aratomtale
Refusjonssøkers hovedanalyse er basert på anbefalt dosering i preparatomtalene til hhv.
Asmanex (1) og Flutide (2), se tabell under.

Tabell 2 Sammenli nin av kostnader basert å re aratomtaler

Legemiddel Minste daglige Dagskostnad Maksimale daglig Dagskostnad
dose (lig) dose (1.1g)

mometason 200 2,71 800 10,67
flutikason 200 2,98 1500 (2000) 12,86

Denne analysen viser at dagskostnad for minste og maksimale daglige dose er lavere for
mometason enn for flutikason.

Sensitivitetsanal se —basert å kliniske studier
I en sensitivitetsanalyse er legemiddelkostnadene sammenlignet basert på ekvipotent dosering
hentet fra tre kliniske studier.

Tabell 3 Sammenli nin av kostnader basert å kliniske studier
Studie Legemiddel Ekvipotent Dagskostnad

dosering
O'Connor (3) mometason 200 gg x 2 5,41
Design: 12 uker, randomisert, dobbeltblindet mhp. flutikason 250 x 2 5,41
mometason-dosering.

Pasienter: 733 pasienter > 12 år med moderat,
vedvarende astma tidligere behandlet med
inhalasjonssteroid.

Intervensjon: 4 parallelle grupper: mometason 100
ig x 2, 200 x 2 eller 400 ig x 2, flutikason
250 x 2

Primært endepunkt: Endring i FEV1 fra baseline.
Resultat: Mometason 400 daglig og flutikason
500 daglig gir sammenlignbar effekt.

Wardlaw (4)


Design: 8 uker, randomisert, åpen, ekvivalensstudie
Pasienter: 167 pasienter > 12 år med moderat,
vedvarende astma tidligere behandlet med
flutikason

Intervensjon: 2 parallelle grupper: mometason 400
[ig x 1, flutikason 250 ig x 2

Primært endepunkt: Endring i FEV1 fra baseline
Resultat: Mometason 400 ig en gang daglig og
flutikason 250 to ganger daglig gir
sammenlignbar effekt

mometason 400 ig x 1

flutikason 250 ig x 2

5,33

5,72
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Harnest (5)


Design: 12 uker, randomisert, åpen, noninferiority
Pasienter: 203 pasienter 18 år med moderat til

alvorlig astma tidligere behandlet med
inhalasjonssteroid

Intervensjon: 2 parallelle grupper: mometason 400
ig x 2, flutikason 500 ig x 2
Primært endepunkt: Endring i PEFR(morgen) fra
baseline

Resultat: Mometason 400 ig to ganger daglig og
flutikason 5001.1gto ganger daglig gir
sammenlignbar effekt.

mometason 400 ig x 2 10,67
flutikason 500 kig x 2 8,58

FEV1 —Forsert ekspiratorisk volum i løpet av ett sekund.

PEFR—Peak expiratory flow rate

Studiene til O'Connor og Wardlaw indikerer at en daglig dose mometason 400 pg er
sammenlignbar med en daglig dose flutikason 500 gg. I studien til Wardlaw er mometason
dosert 1 gang daglig, slik det er anbefalt i preparatomtalen. Analysen basert på denne studien
viser noe lavere dagskostnad for mometason enn for flutikason. Analyse basert på O'Connor-
studien, der mometason er dosert 2 ganger daglig, viser lik dagskostnad for mometason og
flutikason.

Harnest konkluderte med at momentason 400 gg 2 ganger daglig er terapeutisk ekvivalent
med flutikason 500 gg 2 ganger daglig. Dette gir en høyere dagskostnad for mometason enn
for flutikason.

Le emiddelverkets vurderin
Preparatomtalene angir de doseringsintervallene legemidlene har markedsføringstillatelse for.
Det er derfor relevant å sammenligne kostnadene innenfor disse intervallene slik
refusjonssøker har gjort i hovedanalysen. Denne analysen viser at mometason er et
kostnadseffektivt alternativ til flutikason.

I vurderingen av kostnadseffektiviteten bør det også ses på hvilke dagsdoser av mometason
som vil erstatte hvilke dagsdoser av flutikason i klinisk praksis. Mometason har ikke vært
markedsført i Norge, så det finnes ikke slik erfaring fra norsk klinisk praksis. Refusjonssøker
har gjort sensitivitetsanalyser basert på ekvipotente doseringer fra kliniske studier.
Legemiddelverket mener at resultatene fra disse studiene må brukes med forsiktighet. Dose-
responskurvene for steroider er relativt flate. Det er derfor usikkert å fastsette sammenlignbare
doser på bakgrunn av disse studiene siden flutikason, som mometason sammenlignes med,
kun gis i en dose.
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Internasjonale retningslinjer angir ekvipotente doseringer for de ulike inhalasjonssteroidene,
herunder Global Initiative For Asthma (GINA) (6). som vist i tabellen under. Det er imidlertid
ikke klart i hvilken grad disse vil være representative for norsk klinisk praksis.

Tabell 4 Sammenli nin av kostnader basert å GINA Global initiative for asthma




Legemiddel Low Daily Dagskostnad Medium Dagskostnad High Daily Dagskostnad




Dose (ktg)




Daily




Dose (.tg)




Dose(pg)




mometason 200 2,71 _400 5,33 800 10,67

flutikason 100-250 2,24-2,98* >250- 2,98*-5,4 >500-1000 5,4-8,58




500




*Kostnad for 100 mikrogram x 2

I gjennomgangen av legemidler mot astma, kols og hoste i Sverige i 2007 (7), ble doseringene
som vist i tabellen under brukt ved prissammenligning av inhalasjonssteroidene.

Tabell 5 Sammenli nin av kostnader basert å TLV





Legemiddel Dosering Dagskostnad Dosering Dagskostnad Dosering Dagskostnad




(11g)




(gg)




(11g)




mometason 200 x 1 2,71 400 x 1 5,33 400 x 2 10,67

flutikason 100 x 2 2,24 250 x 2 5,40 500 x 2 8,58

Analysene basert på kliniske studier og retningslinjer gir sammenfallende resultater. Det ser ut
til at mometason ved dosering 200-400 pg daglig er et kostnadseffektivt alternativ til
flutikason, men ikke ved dosering 800 gg daglig. Dosering 800 gg daglig er maksimal
anbefalte dose for mometason. Når symptomene er under kontroll, reduseres dosen til laveste
effektive dose. Det kan antas at de fleste pasienter ikke vil ha behov for å bruke maksimal
dose over lang tid.

Refusjonssøker nevner andre mulige fordeler med mometason, som ikke er tatt med i
beregningene. Mometason kan doseres en gang daglig. Med unntak av ciklesonid doseres
andre inhalasjonssteroider to eller flere ganger daglig. Refusjonssøker nevner også at
inhalatoren er enkel å bruke, og gir riktig dose uavhengig av pasientens lungefunksjon.

Legemiddelverket mener at virkningen på folketrygdens legemiddelbudsjett fem år frem i tid
er under bagatellgrensen. Forhåndsgodkjent refusjon av mometason antas ikke å gi en vekst i
antall pasienter med astma som behandles med inhalasjonssteroider. Fortrengning av andre
inhalasjonssteroider vil ha liten budsjettvirkning da prisnivået er tilsvarende.

Forhåndsgodkjent refusjon av mometason for cystisk fibrose er ikke vurdert pga. manglende
indikasjon.

Konklusjon
Vilkårene i blåreseptforskriften § la anses oppfylt. Legemidlet anses videre omfattet av
blåreseptforskriften § 2. Vilkårene for å vurdere søknaden i henhold til legemiddelforskriften
kapittel 14 anses derfor oppfylt.
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Refusjonssøknaden oppfyller alle kravene i legemiddelforskriften § 14-5til § 14-9 samt
kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon i legemiddelforskriften § 14-10 til §
14-16.

Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å føre legemiddelet opp i refusjonslisten,
jf § 14-4 i legemiddelforskriften.
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Klage
Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at Dere er blitt underrettet om det, jf kapittel 6 i
forvaltningsloven § 29. Eventuell klage sendes til Statens legemiddelverk,jf
forvaltningsloven § 32.

Vedlagt følger skjema med opplysninger vedrørende rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Saksbehandlingstid
Etter en gjennomgang av Deres søknad anså Statens legemiddelverk den som valid 07-10-
2011. Søknaden er ferdigbehandlet på dagens dato. Dette gir en saksbehandlingstid på 168
dager angående refusjonssøknaden.
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Publisering
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider:
www.le ,erniddelverket.no

Vi vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være forretningshemmeligheter
etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30:
"Enhversom i medhold av stilling eller verv etter lovenfår kjennskap til drifts- eller

forretningshemmelighet skal med de begrensninger somfolger av hans gjoremål etter loven,
tie med det han slikfår vite."

Begrepet forretningshemmelighet er ikke definert nærmere. I Ot. prp. nr. 70 (1991-92) side 39
er ikke bestemmelsen nærmere kommentert ut over at det vises til at den svarer til
taushetspliktsbestemmelsen i § 45 i den tidligere lov 20. juni 1964 nr. 5 om legemidler og
gifter m.v. Forarbeidene til den tidligere loven gir heller ikke særlig veiledning om
bestemmelsens rekkevidde, jf. Ot.prp.nr. 28 (1963-64) side 20 og Innstilling II fra Komiteen
til revisjon av apoteklovgivningen m.v. side 46.

Justisdepartementets lovavdeling har med hensyn til vår taushetspliktbestemmelse uttalt
følgende:

"Selv om det i taushetspliktsbestemmelsen i legemiddelloven § 30 siste punktum uttrykkelig er
bestemt atforvaltningsloven §§ 13-13 e ikke gjelder og legemiddelloven § 30 er annerledes
formulert enn taushetspliktsbestemmelsen i.forvaltningsloven § 13første ledd nr. 2, antar vi
at taushetspliktsbestemmelsen i legemiddelloven bør tolkes i overensstemmelse med den
korresponderende bestemmelsen i.forvaltningsloven. Det gjelder dermed etter vår oppfatning
også iforhold til legemiddelloven § 30 et krav om at det vil være av konkurransemessig
betydning å hemmeligholde opplysninger om drifts- ogforretningsforhold for at slike
opplysninger skal være undergitt taushetsplikt Dette innebærer at opplysninger om drifis- og
forretningsforhold ikke vil være taushetsbelagte etter legemiddelloven § 30 selv om
opplysningene ikke er kjent utenfor vedkommendeforetak dersom det ikke vil kunneføre til
økonomisk tap eller redusert gevinst.forIbretaket at opplysningene ropes, enten direkte eller
ved at konkurrenter utnytter opplysningene. Dette synes også åfølge av begrepet
"hemmelighet" i § 30. Det er neppe en naturligforståelse av ordet åforstå det slik at det
omfatter alt som ikke defacto er kjent utenfor vedkommendeforetak Begrepet må kvalifiseres
til å omfatte bare det som av hensyn til drifts- ogforretningsinteresser ikke bor bli kjent.

Vi nevner ellers at allmenne hensyn kan tilsi at opplysninger som det er av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde likevel ikke er taushetsbelagte. Dette vil
særlig kunne være aktuelt hvis det er tale om opplysninger som avdekker kritikh,erdige
forhold som kan skadeforetakets stilling gjennom negative reaksjoner i markedet."

Statens legemiddelverk ber på dette grunnlag om Deres tilbakemelding med hensyn til om
vedtaket må anses for å inneholde forretningshemmeligheter. I så fall ber vi om en
redegjørelse for hvilke opplysninger dette er, og en begrunnelse om hvorfor det vil være av
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konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysningene. Vi ber om at Deres
tilbakemelding er oss i hende senest tre uker etter at Dere er blitt underrettet om det.

Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk

fl

Ivar Vollset (e.f.) Elisabeth Bryn
Assisterende direktør Avdelingsdirektør

Vedlegg: Klageskjema

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet - Divisjon for finansiering og helseøkonomi, avd ref
Helseøkonomiforvaltningen (HELF0)



Statens fellesblankett

Sendar (stemplet til forvaltningsorganet) Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltrungslova § 27 tredje leddet)

Dato
-

Mottakar (namn og adresse)

3
® Klageinstans

Lt- L(y/ ,

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjord kjend med.

Klagerett

Kven kan De klage til?

Klagefrist

Rett til å krevje
grunngjeving

Innhaldet i klaga

Utsetjing av gjennom-
feringa av vedtaket

Rett til å sjå saksdoku-
menta og til å krevje
rettleiing

Kostnadene medklagesaka

Klage til
Sivilombodsmannen

Særlege opplysningar

De har rett til å klage på vedtaket.

Klaga sender De til oss, dvs, det organet som er ført opp i rubrikk . Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klage-
instansen, jf. rubrikk C).

Klagefristen er tre - 3 - veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok at
klaga er postlagd før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart
for oss om De har klaga i rett tid, bør De oppgje datoen for når De fekk dette brevet.
Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje om å få lengre
klagefrist, og da må De nemne grunnen til at De ønskjer det.

Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.

De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ønskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga

Klaga må underskrivast.

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same.
Men de kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klaga er avgjord.

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§ 18 og § 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk .
De vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane
om fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen
eller advokaten Dykkar kan gje nærmare opplysningar om dette. Dersom ved-
taket er endra til Dykkar fordel, kan De etter forvaltningslova ha krav på å få
dekt store kostnader som har vore naudsynte for å få endra vedtaket. Klage-
instansen (jf. rubrikk C)) vil orientere Dykk om retten til å krevje slik dekning.

Dersom De meiner at De har vore utsett for urett frå den offentlege forvaltninga,
kan De klage til Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen).
Sivilombodsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av
korleis den offentlege forvaltninga har handsama saka, og om dei har gjort feil
eller forsømt noko. Dette gjeld likevel ikkje i saker som er avgjorde av Kongen i
statsråd. Dersom De no rar klaga Dykkar avgjord i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De såleis ikkje seinare fore saka inn for Sivilombodsmannen.
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