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REFUSJONSVEDTAK
Statens legemiddelverk viser til deres dokumentasjon innsendt 23.01.2019 i forbindelse med
vurdering av forhåndsgodkjent refusjon for glykopyrronium/ formoterolfumaratdihydrat (Bevespi
Aerosphere) etter folketrygdloven § 5-14, jf. blåreseptforskriften § 2 og legemiddelforskriften
kapittel 14.
Vedtak
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8, er glykopyrronium/ formoterolfumaratdihydrat
(Bevespi Aerosphere) innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b
med følgende informasjon:
Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS
(FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi)
Refusjonskoder:
Kode

R95

Tekst

ICPC

Kronisk obstruktiv
lungesykdom

Vilkår

90

Kode

J44

Tekst

ICD

Annen kronisk obstruktiv
lungesykdom

Vilkår

90

Vilkår:
90: Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved
spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
Vedtaket gjelder følgende varenummer: 527575
Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.
Vedtaket gjelder kun den bruken av legemidlet som er metodevurdert. Eventuelle andre
bruksområder/ indikasjoner er ikke omfattet av dette vedtaket.
Preparatet er gitt refusjon med følgende priser, jf. legemiddelforskriften § 14-9:
Statens legemiddelverk
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Grensesvingen 26, 0663 Oslo
post@legemiddelverket.no
legemiddelverket.no

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.
Tlf.: 22 89 77 00
Kto.: 7694 05 00903
Org.nr. 974 761 122
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Varenummer

Handelsnavn

Styrke

Pakningsstørrelse

527575

Bevespi
Aerosphere

7,2µg/
5µg

1 x 120
doser
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Døgn- AIP
doser (døgn
kostnad)
30
370,00
(12,33)

AUP
(døgn
kostnad)
508,00
(16,93)

Refusjonspris
508,00

Refusjonspris gjelder så lenge preparatet har refusjon. Refusjonsprisen settes slik at døgnkostnaden
for glykopyrronium/ formoterolfumaratdihydrat (Bevespi Aerosphere) ikke skal være høyere enn
maksimalpris/ refusjonspris/ trinnpris for referansealternativene.
VareHandelsnummer navn

Styrke

Pakningsstørrelse

Døgndoser

AIP

AUP

075140

2,5µg/
2,5µg
340µg/
12µg
85µg/
43µg
55µg/
22µg

1 x 60

30

362,15

498,00

1 x 60

30

366,97

1 x 30

30

1 x 30

30

111539
473807
504120

Spiolto
Respimat
Duaklir
Genuair
Ultibro
Breezhaler
Anoro
Ellipta

Døgnkostnad
AIP

Døgnkostnad
AUP

504,10

12,23

16,80

387,59

530,40

12,92

17,68

375,13

514,50

12,50

17,15

12,07

16,60

Ved en eventuell revurdering av prisen for preparatet og/ eller referansealternativet (Spiolto), vil
den til enhver tid laveste pris av maksimalpris, refusjonspris og trinnpris beregnet etter
hovedregelen i legemiddelforskriften kapittel 12 legges til grunn.
Vedtaket trer i kraft 01-05-2019. Forhåndsgodkjent refusjon gjelder tidligst fra denne dato, men
ikke før markedsføringsdato i Norge. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det tilkommer nye
forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf. legemiddelforskriften §
14-11.
Begrunnelse
Vilkårene i blåreseptforskriften § 1b er oppfylt.
Statens legemiddelverk har gjennomført en metodevurdering.
Klinisk dokumentasjon
Bevespi Aerosphere er et inhalasjonspreparat som inneholder glykopyrroniumbromid (GP) 9 µg
(ekvivalent 7,2 µg glykopyrronium) kombinert med formoterolfumaratdihydrat (FF) 5 µg. GP og FF
virker begge bronkodilaterende; GP er en langtidsvirkende muskarinreseptorantagonist (LAMA) og
FF er en langtidsvirkende β2-agonist (LABA). Bevespi er formulert som en aerosol/suspensjon, og
det benyttes en metered dose inahaler (MDI) for administrering.
Preparatet fikk innvilget markedsføringstillatelse (MT) 18.12.2018, som bronkodilaterende
vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom
(KOLS). Anbefalt dose er 2 inhalasjoner 2 ganger per døgn.
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Hovedstudiene som lå til grunn ved innvilgelse av MT1 var PINNACLE-1, -2, -3 og -4, og disse inngår
også i innsendt dokumentasjon fra AstraZeneca.
PINNACLE -1, -2 og -4 er blindete, fase III, RCT studier med 24 ukers varighet, mens PINNACLE-3 er
en blindet oppfølgingsstudie for pasienter fra PINNACLE-1 og -2. PINNACLE-3 fulgte pasientene i 28
uker, for disse pasientene finnes det altså data fra 52 ukers behandling.

Figur 1 Studiedesign PINNACLE-1. Kilde EPAR1

Kombinasjonsbehandling GP + FF (= Bevespi, forkortet GFF) ble sammenlignet med monoterapi
med GP (LAMA monoterapi), FF (LABA monoterapi) og placebo i PINNACLE studiene.
Tiotropiumbromid (Spiriva 18 µg, LAMA monoterapi) var i tillegg en åpen behandlingsarm i
PINNACLE-1 og -3 studiene. Mens monoterapi med GP (Seebri 44 µg) og FF (Oxis 9 µg) gis som
inhalasjonspulver i Norge, ble det benyttet en MDI med inhalasjonsaerosol i styrkene 18 og 9,6 µg i
PINNACLE studiene.
AstraZenecas studieprogram inkluderte også ytterligere studier.
PINNACLE-1 og -2 studiene inkluderte pasienter med moderat-veldig alvorlig KOLS med en
FEV12/FVC3 ratio <0,70 og FEV1 <80% av forventet normalverdi. Flertallet av pasientene hadde
moderat (53%) eller alvorlig (41%-43%) sykdom. 82%-86% av pasientene hadde tidligere brukt
minst en KOLS medisin. PINNACLE-1 og -2 hadde ingen studiesentre i Europa.
PINACLE-4 studien inkluderte pasienter med lignende baselinekarakteristika som i PINNACLE-1 og 2, og hadde også studiesentre i Europa.
Primærendepunktet i PINNACLE studiene var bedring i lungefunksjon ved trough (bunn) FEV1.
Bedring av dyspnè målt ved instrumentet TDI4 var ko-primært endepunkt i PINNACLE-1 og 2, og
sekundærendepunkt i PINNACLE-3 og -4. Sekundærendepunkter i samtlige studier var bedring i bla

EMA, 2018. EPAR for Bevespi Aerosphere
Forced expiratory volume in 1 second
3
Forced vital capacity
4
Transition dyspnea index (TDI)
1
2
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peak (topp) FEV1, SGRQ-score5 (nytte) og bruk av rescue medisin (Ventoline (salbutamol),
kortvirkende beta2-agonist).
Resultater
En bedring av trough FEV1 regnes som klinisk relevant dersom resultatet er >100ml, og PINNACLE 1,
2 og 4 viste at GFF ga en klinisk og statistisk signifikant bedring av trough FEV1 (158, 129 og 155 ml)
over 24 uker sammenlignet med placebo. Studiene viste også en statistisk signifikant bedring av
trough FEV1 sammenlignet med GP og FF, samt for peak FEV1 over 24 uker sammenlignet med GP,
FF og placebo. Effekten ble opprettholdt i oppfølgingsstudien PINNACLE-3.
Tabellen under viser resultater fra PINNACLE-1. Resultatene er sammenlignbare i de andre
PINNACLE studiene.
Tabell 1 Resultater for trough FEV1 fra PINNACLE-1. Kilde EPAR

I PINNACLE-1 var tiotropium (Spiriva) inkludert som en åpen kontroll, og studiehypotesen var noninferiority overfor GP. I studien viste tiotropium monoterapi numerisk bedre trough FEV1 enn GP
monoterapi, men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant slik at studiehypotesen ble
oppfylt1.

5

St. George`s Respiratory Questionnaire. Instrument for å måle helserelatert livskvalitet
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For ko-primær/sekundærendepunktet SGQR-score var det mindre forskjeller mellom
behandlingsarmene, og disse forskjellene ble ikke regnet som klinisk relevante av EMA1, 6. Disse
resultatene kan kanskje forklares av at pasientene behandlet med monoterapi brukte mer rescuemedisin enn pasientene som ble behandlet med GFF.
Sikkerhetsprogrammet avdekket ingen spesielle nye sikkerhetssignaler for kombinasjonsbehandling
med GFF sammenlignet med monoterapi med GP og FF ved bruk av MDI inhalator. De viktigste
bivirkningene var kjente LABA og LAMA effekter1.
Legemiddelverket mener at effekt og sikkerhet av Bevespi som bronkodilaterende
vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med KOLS er godt dokumentert.
Helseøkonomisk analyse
Relevant komparator for denne analysen er andre LABA/LAMA kombinasjoner, men det mangler
head-to-head studier som belyser relativ effekt direkte mot slike kombinasjoner. AstraZeneca har
levert en kostnad-minimerings analyse med en bayesiansk nettverksmetaanalyse (NMA) hvor de
andre faste LABA/LAMA kombinasjonene med MT i Norge inngår. Det ble gjort separate NMA’er for
flere utfallsmål. Analysene ble gjort basert på et litteratursøk som inkluderte publikasjoner frem til
23. januar 2018.
Tabell 2 Endepunkter og komparatorer som inngikk i NMA

Legemiddelverket vurderer at kvaliteten på NMA var tilfredsstillende.
6

European Medicinal Agency
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Tabell 3 Oppsummering av FEV1 resultater ved 24 uker fra NMA

Alle de markedsførte LABA/LAMA kombinasjonene var statistisk signifikant bedre enn placebo for
peak FEV1, trough FEV1 og AUC FEV1 ved 24 uker sammenlignet med baseline. NMA viser at
Bevespi ikke er signifikant forskjellig fra de andre LABA/LAMA kombinasjonene for forbedring av
lungefunksjon.
For de andre endepunktene helsenytte (SGRQ), dyspne (TDI), rescue medisin og sikkerhet, kan det
heller ikke sies at Bevespi er signifikant forskjellig fra de andre faste kombinasjonene av
LABA/LAMA (resultater ikke vist her). Ved enkelte endepunkt og for enkelte kombinasjoner var det
ikke mulig å gjøre en sammenligning.
I NMAen presenteres også resultater for eksaserbasjoner. Legemiddelverket mener
eksaserbasjonsrate kan være et relevant endepunkt for LABA/LAMA kombinasjoner, men har valgt
å ikke vektlegge disse ved vurdering av NMA i denne saken.
Eksaserbasjonsgrad var ikke et endepunkt i PINNACLE-studiene, og EMA mener det var
utilstrekkelig med data fra oppfølgingsstudien til å kunne konkludere angående effekt på
eksaserbasjoner, jfr. EPAR1. Dette reflekteres også i markedsført indikasjon «som
bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS)».
I tillegg til Bevespi, har ingen av de andre markedsførte LABA/LAMA kombinasjonene indikasjon for
å forebygge eksaserbasjoner, kombinasjonene har MT for bronkodilaterende behandling, for å
lindre eller kontrollere symptomer ved KOLS.
Oppsummert er Legemiddelverkets totalvurdering av NMA at Bevespi ikke har signifikant forskjellig
effekt og sikkerhet sammenlignet med andre faste LABA/LAMA kombinasjoner. Legemiddelverket
vurderer derfor at det er rimelig at Bevespi gis forhåndsgodkjent refusjon med en prisfastsettelse
tilsvarende andre kombinasjoner på det norske markedet.
Inhalator
De aktive substansene i Bevespi, GB og FF, er formulert som en «pressurised inhalation
suspension», og administreres vha en «pressurised metered dose inhaler» (pMDI), dvs en spray. Av
de andre faste LAMA/LABA kombinasjonene som er på det norske markedet administreres tre
preparater (Anoro, Ultibro og Duaklir) via tørrpulver inhalatorer (DPI), mens et preparat (Spiolto)
administreres via spray. AstraZeneca argumenterer for at Spiolto bør være komparator i analysen
ettersom dette er den eneste tilsvarende preparatet med sprayinhalator, og begrunner dette med
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at pMDI kan være nyttig hos pasienter som ikke kan generere en minimum flow rate på rundt 30
L/min. Det er imidlertid ikke lagt frem dokumentasjon fra NMA som viser signifikante forskjeller for
effekt og sikkerhet mellom de preparatene som inngikk i analysen, og det er da heller ikke vist
signifikante forskjeller for effekt mellom de to typene inhalator. Legemiddelverket utelukker
imidlertid ikke at Bevespi i størst grad kan erstatte bruk av Spiolto i klinisk praksis, og aksepterer
derfor denne som komparator.
Budsjettkonsekvenser
Legemiddelverket vurderer at å innvilge refusjon for Bevespi ikke vil påvirke det totale antallet
brukere av kombinasjonen LAMA/LABA. Bevespi gis en tilsvarende refusjonspris som andre
tilsvarende alternative preparater, dermed vil innvilget forhåndsgodkjent refusjon for Bevespi ikke
ha en betydningsfull påvirkning av de totale budsjettkonsekvensene.
Kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon er oppfylt, jf. legemiddelforskriften kapittel
14.
Statens legemiddelverk har på dette grunnlag vedtatt å føre legemidlet opp i refusjonslisten, jf.
legemiddelforskriften kapittel 14 og blåreseptforskriften § 2.
Klage
Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens legemiddelverk.
For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
Saksbehandlingstid
Det følger av legemiddelforskriften § 14-10 at vedtak etter § 14-8 skal fattes senest 180 dager etter
at Statens legemiddelverk har mottatt opplysninger etter § 14-4. Statens legemiddelverk viser til
følgende saksbehandlingstider:
Innsendt dokumentasjon: 23-01-2019
Mottatt og validert dokumentasjon: 12-02-2019
Opphold i saksbehandlingstiden: 0 dager
Ferdig behandlet: 03-04-2019
Total saksbehandlingstid: 71 dager
Publisering
Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider:
www.legemiddelverket.no.
Statens legemiddelverk vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være
forretningshemmeligheter etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30:
"Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller
forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, tie
med det han slik får vite."
Retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med metodevurderinger er publisert på Statens
legemiddelverk sine nettsider.
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
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opplysninger dette er, og en begrunnelse om hvorfor det vil være av konkurransemessig betydning
å hemmeligholde opplysningene. Vi ber om at deres tilbakemelding er oss i hende senest tre uker
etter mottak av dette vedtaket.
Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk

Hallstein Husbyn
Enhetsleder

Christina Sivertsen
lagleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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