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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, 

etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i 

blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier 

som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et 

legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:  

 

a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som 

med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,   

 

b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko 

for gjentatt behandling over en langvarig periode,   

 

c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en 

definert, aktuell pasientpopulasjon, og   

 

d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige 

verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.   

 

Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til 

de fire faglige kriterier.  Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere men 

bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av 

søkeren og skal legges ved søknaden.  

 

Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, 

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 søkeren eller på egen 

hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og 

kostnadseffektivitet.  

 

Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i 

viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om refusjon i de enkelte sakene 

(Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i saker som gjelder terapeutiske 

nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i behandlingstilbudet og dermed også for 

ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres dersom legemidlet representerer en vesentlig 

terapeutisk nyvinning (Legemiddelforskriften § 14-18). 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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OPPSUMMERING 

 

 

 

Formål:  

Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for ticagrelor (Brilique) etter forskrift av 28. juni 

2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 

(blåreseptforskriften) § 2. 

 

Medisinsk godkjent indikasjon: 
Brilique, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot 

aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (ustabil angina, 

hjerteinfarkt uten ST-elevasjon [NSTEMI] eller med ST-elevasjon [STEMI]), inkludert pasienter 

som behandles medikamentelt og pasienter som behandles med perkutan koronar intervensjon 

(PCI) eller bypassgraft til koronararterie (CABG). 

 

Refusjon er søkt med følgende informasjon: 

Det er søkt refusjon for hele pasientpopulasjonen med akutt koronart syndrom (UA, 

NSTEMI og STEMI) og for bruksområdet tilsvarende godkjent indikasjon. 

 

Bakgrunn:  

Akutt koronarsyndrom (ACS) er en fellesbetegnelse for hjertesykdomhendelser som 

omfatter diagnosene hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI), hjerteinfarkt med 

ST-elevasjon (STEMI) eller ustabil angina (UA). Sentralt i patogenesen er plakkruptur 

med trombedannelse og økt spasmetendens. Omlag 16 500 pasienter innlegges årlig i 

norske sykehus med ustabil koronarsykdom.  

 

Behandling 

Behandling av ACS har som hovedmål å gjenopprette blodstrømmen i den okkluderte 

arterien så raskt som mulig og minimere risikoen for komplikasjoner. Alle pasienter med 

ACS skal innlegges på sykehus. 

 

 Hjerteinfarkt med ST-elevasjon: Rask gjenopprettelse av blodtilførsel, enten 

farmakologisk ved trombolytisk behandling eller mekanisk ved PCI, er viktig. 

Trombolytisk behandling består vanligvis av acetylsalisylsyre og klopidogrel. Pasienter 

med ACS som skal eller har gjennomgått PCI, kan også behandles med prasugrel og 

acetylsalisylsyre.  

 Hjerteinfarkt uten ST-elevasjon / ustabil angina (NSTEMI/ UA): Medikamentell 

behandling består av antiiskemisk behandling og antitrombotisk behandling. Basis 

antitrombotisk behandling er acetylsalisylsyre, klopidogrel og lavmolekylært heparin 
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Behandling med ticagrelor (Brilique) 

Brilique er et legemiddel med plateaggregasjonshemmende effekt som, administrert 

sammen med acetylsalisylsyre (ASA) forebygger aterotrombotiske hendelser hos voksne 

pasienter med akutt koronarsyndrom. Brilique er indisert hos ACS pasienter som behandles 

medikamentelt og pasienter som behandles med perkutan koronar intervensjon (PCI) eller 

bypassgraft til koronararterie (CABG). Behandlingen med Brilique startes med én enkelt 

startdose på 180 mg (to 90 mg tabletter) og fortsettes deretter med en 90 mg tablett to 

ganger daglig. Det anbefales behandling i inntil 12 måneder, med mindre det er klinisk 

indisert å avbryte behandlingen med Brilique.. 

 

Klinisk dokumentasjon 

I PLATO studien ble behandlingseffekten av klopidogrel + ASA sammenliknet med 

effekten av ticagrelor + ASA hos 18640 pasienter med akutt koronart sykdom (ustabil 

angina, hjerteinfarkt uten ST-segmentelevasjon (UA/NSTEMI) eller hjerteinfarkt med ST-

segmentelevasjon (STEMI). En prospektiv helseøkonomisk substudie var også en del av 

studieprogrammet til PLATO.  

 

Resultater viser at ticagrelor er mer effektiv enn clopidrogel i forebygging av det 

sammensatte endepunktet: kardiovaskular død, MI eller slag. Nytten av ticagrelor var 

tydelig allerede ved 30 dagers oppfølging, og den vedvarte til slutten av studien. 

Signifikant færre pasienter i ticagrelor gruppen opplevde primær endepunkt i forhold til 

pasienter behandlet med klopidogrel (9,8 % vs.11,7 % ved 12. mnd oppfølging). Dette 

resulterer i absolutt risiko reduksjon (ARR) etter 12 måneder på 1,9 % per år og RRR = 16 

%. Dette tilsvarer hazard ratio HR = 0.84 (95 % KI 0.77- 0.92) for ticagrelor. For å hindre 

1 av hendelsene i sammensatt endepunkt dvs. kardivaskulær død,MI, eller slag må 53 

pasienter behandles (NNT = 53). Effektforskjellen i det sammensatte endepunktet drives av 

risikoreduksjon for kadiovaskulær død og hjerteinfarkt. Det var flere tilfeller av slag i 

ticagrelor gruppen, men forskjellen i forekomst av slag var ikke statistisk signifikant.  men. 

ARR for CV død er 1,1 % som gir NNT= 91. Totalmortalitet var redusert i 

ticagrelorgruppen sammenlignet med klopidogrelgruppen. Resultater synes upåvirket av 

alder, type ACS diagnose (STEMI, NSTEMI,/UA), og var uavhengig av om pasienter var 

behandlet kun medikamentelt eller om de fikk invasiv behandling med PCI eller CABG.  

 

Legemiddeløkonomisk analyse 

Refusjonssøker har utviklet en helseøkonomisk modell der ticagrelor i kombinasjon med 

ASA sammenlignes med klopidogrel i kombinasjon med ASA. Analysen gjøres med 

livstidsperspektiv. Populasjonen i modellen er pasienter med akutt koronarsyndrom. Ved 

starten på modellanalysen blir de randomisert til behandling enten med ticagrelor eller med 

klopidogrel. Første år i modellen består av et beslutningstre mens det fra og med år 2 er 

laget en markovmodell. I første år er både effekter (klinisk effekt av legemidlene samt data 

om livskvalitet) og ressursbruk basert på PLATO-studien. Fra og med andre år er data 

delvis basert på PLATO og delvis på ulike andre kilder for dokumentasjon identifisert ved 

systematiske litteratursøk. 
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Ticagrelor synes å gi lavere dødelighet enn klopidogrel i løpet av ett år. Denne gevinsten 

antas å vedvare i flere år. Forskjeller i kostnader er relativ små da behandlingen avsluttes 

etter 12 måneder. Til sammen gir dette lave og relativt robuste anslag på merkostnad per 

vunne kvalitetsjusterte leveår.  

 

Det er en viss usikkerhet knyttet til overførbarheten av effektdata fra PLATO studien til 

norsk pasientpopulasjon i vanlig klinisk praksis og til framskrivingen av effekt utover 

studieperioden i modellen. Vi vet at norske pasienter i gjennomsnitt er eldre enn 

studiepopulasjonen og vi mangler data utover 12 måneder bruk. Livskvalitets- og 

kostnadsberegningene i modellen bygger bare delvis på publiserte data, men inneholder 

også en del antagelser fordi datagrunnlaget er mangelfullt. Gitt foreliggende 

dokumentasjon og priser og usikkerheten til tross vurderer Legemiddelverket at det er 

sannsynlighetsovervekt for at ticagrelor er kostnadseffektivt i behandlingen av pasienter 

med akutt koronarsykdom i Norge. 

 

Konklusjon 

Etter Legemiddelverkets vurdering er det sannsynlighetsovervekt for at ticagrelor 

(Brilique) oppfyller de faglige kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon. En sammenlagt 

vurdering tyder på at ticagrelor sannsynligvis er kostnadseffektiv sammenliknet med 

klopidogrel i hele indikasjonsområdet: profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos 

voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-

elevasjon [NSTEMI] eller med ST-elevasjon [STEMI]), inkludert pasienter som behandles 

medikamentelt og pasienter som behandles med perkutan koronar intervensjon (PCI) eller 

bypassgraft til koronararterie (CABG). 

 

Budsjettvirkninger 

Legemiddelverket har anslått virkningen på folketrygdens legemiddelbudsjett av at 

tricagelor (Brilique) innvilges forhåndsgodkjent refusjon (i 2012) for hele den omsøkte 

populasjonen (STEMI + NSTEMI/UA) til omlag 50 millioner kroner i år 2016. Anslaget 

hviler på en rekke forutsetninger og er derfor meget usikkert. Beløpet er sterkt avhengig av 

det usikre anslaget på antall pasienter i tiden fremover og markedsandelene til de ulike 

legemidlene som brukes i behandlingen av ACS. De nye europeiske retningslinjer for 

behandling av akutt ACS anbefaler ticagrelor som førstevalg foran klopidogrel hos 

pasienter med akutt ACS uten ST elevasjon - NSTEMI (1). Med dagens kunnskap er det 

derfor sannsynlighetsovervekt for at merutgifter til folketrygdens legemiddelbudsjett vil 

overstige bagatellgrensen på 5 millioner kroner i år 5 etter innvilgelse av forhåndsgodkjent 

refusjon for Brilique. Saken ble derfor sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for 

politisk prioritering. Se vedlagt brev fra Helse – og omsorgsdepartementet av 18.11.2011 

samt vedtak om refusjon av 08.12.2011. 
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SØKNADSLOGG 

Refusjonssøker: Astra Zeneca 

                                 

Preparat:   Brilique  

Virkestoff:  ticagrelor 

 

Indikasjon:     

Brilique, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot 

aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (ustabil 

angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon [NSTEMI] eller med ST-elevasjon [STEMI]), 

inkludert pasienter som behandles medikamentelt og pasienter som behandles med 

perkutan koronar intervensjon (PCI) eller bypassgraft til koronararterie (CABG). 

 

ATC-nr:     B01 AC24 

 

Søknadsprosess:  Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 31.01.2011 

 

   Saksbehandling startet:   07.01.2011  

                       

 Opphold i saksbehandlingen:                        21 dager 

    

Vedtak fattet:     14-10-2011 

Innstilling sendt til departementet:  14-10-2011 

       Saksbehandlingstid:    228 dager 

 

    

   

VEDTAK 

Søknaden om refusjon for ticagrelor (Brilique) oppfyller ikke vilkårene i 

legemiddelforskriftens § 14-15 første ledd og kan dermed ikke innvilges. Søknaden vil bli 

behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utredning oversendes Helse og 

omsorgsdepartementet jf. § 14-32.  

 

Forslaget om å innvilge forhåndsgodkjent refusjon for ticagrelor ble behandlet i Stortinget 

jf. Prop. 1 S Tillegg 4 (2011-2012) den 6.desember 2011. Forhåndsgodkjent refusjon ble 

innvilget med virkning fra 1.januar 2012. Se vedlagt refusjonsvedtak av 08.12.2011. 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Akutt koronarsyndrom 

Akutt koronarsyndrom (ACS), også kalt ustabil koronarsykdom, er en samlebetegnelse for 

pasienter som har akutte brystsmerter som skyldes nedsatt blodtilførsel til 

hjertemuskulaturen. Dette innebefatter diagnosene hjerteinfarkt uten ST-elevasjon eller 

med ST-elevasjon og ustabil angina. Sentralt i patogenesen er plakkruptur med 

trombedannelse og økt spasmetendens. Størrelse på den aktuelle koronararterie hvor det er 

plakkruptur og grad av trombotisk okklusjon er avgjørende for om pasienten presenterer 

seg med eller uten ST-elevasjon i EKG. 

 

Ca. 16 500 pasienter innlegges årlig i norske sykehus med ustabil koronarsykdom (ACS), 

men tallet på total antall pasienter er usikkert Hyppigheten av hjerteinfarkt med ST-

elevasjon (STEMI) har avtatt de siste 20 årene, spesielt i yngre aldersgrupper. Antall 

hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) har imidlertid økt. Dette har sammenheng med 

nye kriterier for infarktdiagnosen med bruk av følsomme markører på myokardskade 

(troponiner). Hjerteinfarkt med ST-elevasjon utgjør 20–25 % av totalt antall hjerteinfarkt i 

Norge. 

 

Euro Heart Survey (ACS I (2000-2001) og ACS II (2004)) rapporterte 30-dagers 

mortalitetsrate. For pasienter med ST-elevasjon var den hhv. 8,4 % og 6,4 %, mens for 

pasienter uten ST-elevasjon var den 3,5 % og 3,4 % (2). Studien viste også en økning i 

medikamentell behandling, for statiner og klopidogrel var det en kraftig økning. For både 

pasienter med og uten ST-elevasjon ble det sett en økning i antall som ble henvist til 

koronar angiografi: perkutan koronar intervensjon (PCI) eller innlegging av stent (CABG). 

Euro Heart Survey ACS I inkluderte 25 land, mens ACS II inkluderte 32 land. 

1.2 Behandling 

Behandling av ACS har to hovedmål: å gjenopprette blodstrømmen i den okkluderte 

arterien så raskt som mulig, og å minimere risikoen for komplikasjoner. Alle pasienter med 

ACS skal innlegges på sykehus. Behandlingen avhenger av om pasienten har hjerteinfarkt 

med ST-elevasjon, eller hjerteinfarkt uten ST-elevasjon eller ustabil angina. 

 

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon 

Det er viktig med rask gjenopprettelse av blodtilførsel enten farmakologisk ved 

trombolytisk behandling eller mekanisk ved PCI. Hvis pasienten kan tilbys primær PCI 

innen 90–120 minutter etter at diagnosen er stilt, anbefales slik behandling fremfor 

trombolytisk behandling (3). Ved trombolytisk behandling skal det gis adjuvant behandling 

med acetylsalisylsyre og klopidogrel. Av begge legemidlene gis det en bolusdose på 300 

mg, så 75 mg daglig. Ved direkte innleggelse til primær PCI skal det også gis 300 mg 

acetylsalisylsyre, og i tillegg 600 mg klopidogrel så raskt som mulig. 
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Retningslinjer for medikamentell sekundærprofylakse etter behandling i sykehus kan 

variere noe fra sykehus til sykehus, men noen hovedretningslinjer kan skisseres (3).  

 

- Acetylsalisylsyre i anbefalt dose 75 mg daglig gis på ubestemt tid.  

- Klopidogrel gis i 9-12 måneder.  

- Behandling med warfarin anbefales til pasienter som har gjennomgått stort 

fremreveggsinfarkt og intraventrikulær trombe, hos pasienter med kronisk 

atrieflimmer og hos pasienter som har hatt en tromboembolisk komplikasjon 

(arteriell eller venøs) i forløpet av infarktet.  

- Betareseptorantagonister har godt dokumentert sekundærprofylaktisk effekt, 

reduserer risiko for plutselig død og reinfarkt. Effekten er størst hos pasienter med 

høyest risiko. 

- ACE-hemmere skal vurderes hos alle med gjennomgått hjerteinfarkt som ikke har 

kontraindikasjoner. 

- Som hovedregel bør alle pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt gis 

statinbehandling uavhengig av kolesterolverdi. 

 

Hjerteinfarkt uten ST-elevasjon / ustabil angina (NSTEMI/ UA) 

Medikamentell behandling kan deles inn i antiiskemisk behandling og antitrombotisk 

behandling. Den antiiskemiske behandling består av betareseptorantagonist og 

glyseroltrinitratinfusjon. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med tillegg av 

kalsiumantagonist for å kontrollere symptomer. Basis antitrombotisk behandling er 

acetylsalisylsyre, klopidogrel og lavmolekylært heparin. Ved tilbakefall av smerter/iskemi 

vurderes pasienten som høyrisikopasient og behandlingen kan suppleres med glykoprotein 

IIb/IIIa-antagonist. Disse pasientene er ofte egnet for PCI behandling. Europeiske 

retningslinjer for behandling av NSTEMI pasienter har nylig blitt oppdatert og inkluderer 

nå ticagrelor (1). 

 

1.2.1 Behandling med ticagrelor (Brilique) 

Medisinsk godkjent indikasjon for Brilique er: 

Brilique, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot 

aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (ustabil 

angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon [NSTEMI] eller med ST-elevasjon [STEMI]), 

inkludert pasienter som behandles medikamentelt og pasienter som behandles med 

perkutan koronar intervensjon (PCI) eller bypassgraft til koronararterie (CABG). 

 

Behandlingen med Brilique startes med én enkelt startdose på 180 mg (to 90 mg tabletter) 

og fortsettes deretter med en 90 mg tablett to ganger daglig. Det anbefales behandling i 

inntil 12 måneder, med mindre det er klinisk indisert å avbryte behandlingen med Brilique. 

Det er begrenset erfaring utover 12 måneder. 

 

Ticagrelor tilhører den kjemiske klassen cyklopentyl-triasolopyrimidiner (CPTP) og er en 

selektiv adenosindifosfat (ADP)-reseptorantagonist. Den virker på P2Y12 ADP-reseptoren 
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som hindrer ADP-mediert blodplateaktivering og -agreggering. Ticagrelor er oralt aktivt, 

og interagerer reversibelt med blodplate-P2Y12 ADP-reseptoren. (4, 5) . Effekten på 

platehemning ses allerede 2 timer etter inntak, med maks plasma konsentrasjon 1,5 til 3 

timer etter administrasjon. Redusert effekt på platehemning ble observert 24 timer etter 

siste dosering og normal platefunksjon gjenopprettes etter om lag 120 timer. Det er 

observert liten interindividuell variasjon i respons i motsetning til klopidogrel. 

1.2.2 Behandling med komparator (klopidogrel) 

Klopidogrel (Plavix) har følgende medisinsk godkjent indikasjon: 

Forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser: 

 Voksne pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), hjerneinfarkt 

(fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom.  

 Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom:  

o Akutt koronarsyndrom uten ST-segment elevasjon (ustabil angina eller hjerteinfarkt 
uten Q-takk), inkludert pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon 

(PCI), i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA).  

o Akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i kombinasjon med ASA til pasienter med 

behov for medisinsk trombolytisk behandling. 

Forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer: 

 Hos voksne pasienter med atrieflimmer og minst en risikofaktor for vaskulære hendelser, som 

ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, er 

klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA for forebyggende behandling av aterotrombotiske 

og tromboemboliske hendelser, inkludert hjerneslag. 

 

Ved akutt koronarsykdom gis klopidogrel i en startdose på 300 mg, behandlingen fortsettes 

så med 75 mg daglig. Data fra kliniske studier støtter bruk opp til 12 måneder, og den 

maksimale nytten ble sett ved 3 måneder (6). 

 

Klopidogrel er et prodrug, og må metaboliseres av CYP450-enzymer for å omdannes til 

den aktive metabolitten som hemmer blodplateaggregasjonen. Den aktive metabolitten av 

klopidogrel hemmer selektivt bindingen av adenosindifosfat (ADP) til dens P2Y12-reseptor 

på blodplatene og den påfølgende ADP-medierte aktiveringen av glykoprotein GPIIb/IIIa-

komplekset, og hemmer derfor blodplateaggregasjonen. På grunn av den irrreversible 

bindingen blir blodplatene påvirket hele sin levetid (omtrent 7-10 dager) og normal 

blodplatefunksjon gjenopprettes i en hastighet som gjenspeiler blodplatenes ”turnover”. 

Den aktive metabolitten lages av CYP450-enzymer og noen av disse er polymorfe eller 

kan hemmes av andre legemidler, og ikke alle pasienter oppnår tilstrekkelig hemming av 

blodplateaggregasjonen. 

1.2.3 Behandling med prasugrel 

Prasugrel (Efient) har følgende medisisnk indikasjon: Behandling av pasienter med ACS 

med eller uten STEMI som gjennomgår primær eller forsinket PCI (7).  
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En nylig publisert metaanalyse basert på indirekte sammenligninger av prasugrel vs. 

ticagrelor har vist at både ticagrelor og prasugrel signifikant reduserer risiko for død (OR= 

0.83; KI:  0.74-0.93), MI (OR= 0.79; KI : 0.73-0.86) og slag (OR = 0.83; KI: 0.77-0.89) 

sammenlignet med clopidrogel (8). Sammenligning av prasugrel vs. ticagrelor tyder på 

tilsvarende effekt på hovedutfall: MI, slag og død samt sammensatt utfallsmål. 

Legemiddelverket har ikke vurdert nærmere kvaliteten på denne metaanalysen. Resultater 

fra indirekte sammenligninger bør vanligvis tolkes med forsiktighet. Dessverre per i dag 

finns det ikke studier med direkte sammenligning mellom ticagrelor og prasugrel. PLATO 

studien inkluderte kun klopidogrel som komparator.  

 

Tabell 1 viser hovedforskjeller mellom de eksiterende P2Y12 inhibitorer (ESC Guidelines 

2011).(1) 

 

Tabell 1: P2Y12 inhibitorer - egenskaper 

 Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor 

 
Class Thienopyridine Thienopyridine Triasolopyrimidin 
Reversibility Irreversible Irrversible Reversible 
Activation Prodrug, limited by 

metabolozation 

Prodrug, limited by 

metabolozation 

Active drug 

Onset of effect 2-4 hour 30 min. 30 min 
Duration of effect 3-10 days 5-10 days 3-4 days 
Withdrawal before 
major surgery 

5 days 7 days 5 days 

 

 

1.3 1.3 Refusjonsstatus for P2Y12 inhibitorer 

Både klopidogrel og prasugrel har generell refusjon, men refusjonen er gitt for delvis ulike 

indiksjoner/ pasientgrupper. Refusjon av begge legemidler er begrenset oppad til 12 

måneders behandling. 

 

Klopidogrel: Det ytes refusjon til pasienter med akutt koronart syndrom (ustabil angina 

eller akutt hjerteinfarkt). Refusjon ytes også til pasienter som trenger forbehandling før en 

planlagt koronar intervensjon eller som har gjennomgått en koronar intervensjon med 

innleggelse av stent, samt til pasienter som har fått innsatt stent i halsarterier, intestinale 

arterier eller nyrearterier. - Refusjon av legemidlet er begrenset oppad til 12 måneders 

behandling. 

 

Prasugrel: Refusjonen er avgrenset til pasienter med akutt koronar syndrom og diabetes og 

til pasienter med STEMI uten diabetes. Utover disse pasienter ytes refusjon til pasienter 

som har fått stenttrombose under behandling med klopidogrel og pasienter som ikke kan 

behandles med klopidogrel pga bivirkninger. 
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2  INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR TICAGRELOR 

(BRILIQUE) 

Det er gjennomført en stor multisenter, randomisert, dobbeltblind, double-dummy, 

parallellgruppe, hendelsesdrevet, internasjonal effekt- og sikkerhetsstudie – PLATO 

(Platelet inhibition and Patients Outcomes study). Refusjonssøknaden og den inkluderte 

helseøkonomiske analysen er i stor grad basert på data fra denne studien, og vi fokuserer 

derfor på denne studien i dette avsnittet. 

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier 

PLATO ble designet for å teste hypotesen om at behandling med ticagrelor og 

acetylsalisylsyre sammenlignet med klopidogrel og acetylsalisylsyre resulterer i lavere 

risiko for gjentatte vaskulære hendelser (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller slag) i en 

bred populasjon av pasienter med akutt koronarsyndrom. En prospektiv helseøkonomisk 

substudie var også en del av studieprogrammet til PLATO. Foreløpig er bare de kliniske 

resultatene publisert (9, 10) 

 

Tabell 2: PLATO studie (design) 

Studie PLATO 

 
Design multisenter, randomisert, dobbeltblind, double-dummy, parallellgruppe, 

hendelsesdrevet 
Pasientpopulasjon N= 18 624 

Randomisering innen 24 timer av symptomer på akutt koronarsyndrom 

(ACS) og før evt. PCI 

Ticagrelor                                           Klopidrogel 

N = 9333                                             N = 9291 

 

98,8 % av randomiserte pasienter i begge grupper har fått behandling. 

 

Intervensjon Ticagrelor 

- Startdose 180 mg, så 90 g x 2 

Acetylsalisylsyre 

- Startdose 325 mg, så 75-100 mg x 1 
Komparator Klopidogrel 

- Startdose 300 mg, så 75 mg x 1 

Acetylsalisylsyre 

- Startdose 325 mg, så 75-100 mg x 1 
Utfallsmål Primær: 

- Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller slag (kombinert utfall) 

Sekundære: 

- Primært utfallsmål i subgruppen av pasienter hvor invasivt 

inngrep ble planlagt. 
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- Mortalitet, hjerteinfarkt eller slag. 

- Kardiovaskulær død, totale hjerteinfarkt, slag, SRI, RI, TIA, 

andre ATE
1
 

- Individuelle komponenter av primært utfallsmål 

- Totalmortalitet 

Sikkerhet: 

- Stor blødning 

- Fatal/livstruende blødning 

- Stor eller liten blødning 

 

 

 

Tabell 3: Resultater av PLATO studien 

 

Resultat 
 

Ticagrelor Klopidogrel HR
2
 (95 % CI) 

Primært utfallsmål 
(sammensatt: MI, slag 
eller kardivaskulær død) 
 

9,8 % 

N = 864 

11,7 % 

N= 1014 

0,84 (0,77-0,92) 

Primært utfallsmål i 
subgruppen av 
pasienter hvor invasivt 
inngrep ble planlagt 
 

8,9 % 

N = 569/ 6732 

10,6 % 

N = 668/ 6676 

0,84 (0,75-0,94) 

Mortalitet, hjerteinfarkt 
eller slag 
 

10,2 % 12,3 % 0,84 (0,77-0,92) 

Hjerteinfarkt (MI) 5,8 % 

N = 504 

6,9 % 

N =593 

0,84 (0,75 – 0,95) 

Kardiovaskulær død, 
totale hjerteinfarkt, slag, 
SRI, RI, TIA, andre 
ATE

1
 

14,6 % 16,7 % 0,88 (0,81-0,95) 

Stent trombose 2,2 % 

N = 118 

2,9 %  

N = 158 

0,75 (0,59 – 0,95) 

Totalmortalitet 
 

4,5 % 5,9 % 0,78 (0,69-0,89) 

Kardivaskulær død 
 

4,0% 5,1% 0,79 (0,69-0,91) 

 

                                                 
1
 SRI = alvorlig tilbakevendende iskemi; RI = tilbakevendende iskemi; TIA = forbigående 

iskemisk anfall; ATE = arteriell trombosehendelse. Total hjerteinfarkt inkluderer stille 

hjerteinfarkt, med datoen for hendelsen satt til datoen det ble oppdaget. 
 
2
 HR= Hazard ratio for ticagrelor gruppen 
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Figur 1: Tid til første forekomst av kardiovaskulær død, MI og slag (PLATO) (4) 

 

 

 

Bivirkninger 

Økt fare for blødninger er forbundet med behandling med legemidler med platehemmende 

effekt. Derfor var slike typer bivirkninger overvåket spesielt i PLATO studien.  Blødninger 

er delt inn i flere predefinerte grupper i henhold til definisjoner utarbeidet spesielt for 

PLATO studien. Disse definisjonene avviker noe fra den vanligvis brukte TIMI skala 

(Trombolysis in myocardial infarction). Tabell 4 viser hvordan blødninger ble definert i 

studien. 

Tabell 4: Definition of bleeding events assessed in the PLATO trial (10) 

Event Definition 

PLATO major life-
threatening fatal bleeding 

Fatal or inracranial bleeding,intrapericardial bleding, hypovolemic shock or 
severe hypotension caused by bleeding, ≥ 0,5 g/dL reduction in haemoglobin 
levels; requirement for a blood cell treasfusion ≥ 4 units 

Other PLATO major 
bleeding events 

(CABG related & non-
CABG related) 

Bleeding events resulting in significant clinical disability or associated with a 
reduction in haemoglbin levels ≥ 3-<5,0 g/dL or requiring blood cell transfusion of 
2-3 units 

PLATO minor bleeing Any bleding that do not meet major bleeding criteria but required medical 
intervention 
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Tabellen nedenfor, Tabell 5, viser forekomst av blødninger slik de er definert i PLATO 

studien og i henhold til TIMI klassifisering. 

 

Tabell 5: Rapporterte blødninger i PLATO populasjonen 

 

 
 

Eldre pasienter har generelt høyere baseline risiko for blødninger, men til tross for det ble 

det ikke vist betydelige forskjeller i bivirkningsrapportering sammenlignet med 

klopidogrelgruppen. Blødninger er omtalt nærmere i kap.2.3.1 Bivirkningsprofil. 

 

Andre rapporterte bivirkninger 

 

Dyspne var den mest rapporterte bivirkningen og opptrådte hos 13,8 % av pasientene 

behandlet med ticagrelor vs. 7,8 % i klopidogrel gruppen.  0,9 % av pasientene i ticagrelor 

gruppen vs. 0,1 % i klopidogrel gruppen avbrøt behandlingen pga.dyspne.  
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2.2 Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon 

 

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 3 

 

Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe (P) 

Studien PLATO inkluderte pasienter som innen de siste 24 timer hadde hatt begynnende 

symptomer på ustabil angina, eller hjerteinfarkt med eller uten ST-elevasjon og som ble 

behandlet medikamentelt, eller med perkutan koronar intervensjon (PCI) eller med 

bypassgraft til koronararterie (CABG).  

 

De viktigste ekskluderingskriterier i studien var økt risiko for blødning, klinisk relevant 

trombocytopeni eller anemi, tidligere intrakraniell blødning eller gastrointestinal blødning 

eller stor operasjon de siste 30 dager. Andre årsaker var kjent kontraindikasjon mot 

klopidogrel behandling, antikoagulasjonsbehandling som ikke kunne avsluttes, planlagt 

eller nylig fått fibrinolytisk behandling, eller økt risiko for bradykardi (9).  

 

PLATO er en klinisk studie med en pasientpopulasjon som har mange likhetstrekk med det 

vi mener er den reelle pasientpopulasjonen som det søkes om refusjon for selv om 

pasientene i PLATO studien er noe yngre enn gjennomsnitt ACS pasient i Norge. 

Inkluderte pasienter (NSTEMI, STEMI, UA) i gjennomsnitt var 62 år og kun 15 % av 

pasientene var 75 år eller eldre. Om lag 28 % av deltagerne var kvinner. Majoriteten av 

inkluderte pasienter var hvite (ca. 92 %). 17 norske sentra har deltatt i PLATO studien med 

totalt 157 pasienter. 

 

Subgruppe analyse utført med PLATO pasienter ≥ 75 år tyder på at effekten av ticagrelor 

ikke er avhengig av alder til tross for at eldre pasienter har økt risiko for kardiovaskulære 

hendelser. Farmakokinetiske studier viste høyere plasma konsentrasjon av ticagrelor hos 

pasienter ≥ 75 år enn hos yngre, men disse forskjeller anses som ikke klinisk relevante slik 

at det er ikke behov for dosejustering. Responsen på ticagrelor i denne aldersgruppen var 

best i gruppen som fikk ikke invasiv behandling (ticagrelor + ASA).  

 

Tabell 6, under viser forekomst av alvorlige hendelser og beregnet risiko for slike 

hendelser avhengig av om pasienter var under eller over 75 år. De fleste utfall viste ikke 

signifikante forskjeller mellom pasienter behandlet med ticagrelor og klopidogrel. 

 

                                                 
3
 Patients, Intervention, Comparator, Outcome 
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Tabell 6: Blødningsrisiko og alder 

 

Det er også utført kostnadseffektivitet analyser i subgrupper bestående av pasienter med 

henholdsvis NSTEMI. STEMI og UA (11). 

 

Legemiddelverket mener at studiepopulasjonen kan anses som representativ for store deler 

av den aktuelle pasientgruppen som det søkes refusjon for. 

 

Intervensjon i forhold til norsk klinisk praksis (I) 

Intervensjonen i PLATO er medikamentell behandling med ticagrelor og acetylsalisylsyre 

(ASA) gitt alene eller kombinert med invasiv behandling (PCI eller CABG).  Legemidler 

ble gitt i en enkel startdose på hhv. 180 mg og 325 mg. Vedlikeholdsdose var for ticagrelor 

90 mg x 2 og ASA 75-100 mg x 1. Oppstart av behandling skjedde innen 24 timer etter at 

symptomer på akutt koronarsyndrom oppstod. Ved planlagt PCI fikk pasienten en ekstra dose 

på 90 mg ticagrelor. Skulle pasienten gjennomgå invasiv behandling med CABG ble 

behandlingen med ticagrelor holdt tilbake i 24-72 timer. Samtidig behandling med peroral 

antikoagulant var ikke tillatt. Dette behandlingsregimet ved ACS samsvarer med det 

anbefalte i Norge (3).  

 

Dosering av Brilique (ticagrelor) og Plavix (klopidogrel) var i samsvar med godkjent 

dosering for profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med ACS, 

inkludert pasienter som behandles med PCI eller CABG.  

 

Komparator i forhold til klinisk praksis (C) 

Komparator i PLATO og i refusjonssøknaden er klopidogrel og acetylsalisylsyre. Begge 

ble gitt i en startdose på hhv. 300 mg og 325 mg. Vedlikeholdsdose var klopidogrel 75 mg 

og ASA 75-100 mg. Oppstart av behandling skjedde innen 24 timer etter at symptomer på 

akutt koronarsyndrom oppstod. Ved planlagt PCI fikk pasienten en ekstra dose på 300 mg 

klopidogrel. Skulle pasienten gjennomgå CABG ble behandlingen med klopidogrel holdt 
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tilbake i 5 dager. Samtidig behandling med peroral antikoagulant var ikke tillatt. Dette 

behandlingsregimet samsvarer med det anbefalte i Norge (3). Det oppgis at til sammen så 

mange som 40 % av inkluderte pasienter har stått på klopidogrel behandling fra før. 

Effekten av klopidogrel opprettholdes i inntil 10 dager etter seponering.  

 

Alternativ komparator i samme legemiddelklasse er prasugrel (Effient, Prasugrel). 

Prasugrel per i dag har kun refusjon for ACS pasienter som gjennomgår PCI. Klopidrogel 

er indisert og har refusjon for akutt koronar sykdom generelt, inkludert pasienter med ACS 

som ikke gjennomgår PCI. Klopidrogel og ticgrelor kan brukes også som forebyggende i 

behandling av aterotrombotiske hendelser i inntil 12 måneder. 

 

Det er klopidrogel som er mest brukt og er anbefalt som førstevalg i norsk klinisk praksis. 

Nylig publiserte europeiske retningslinjer utarbeidet av European Society of Cardiology 

(ESC) anbefaler bruk av ticagrelor som første valg i behandling av ACS pasienter med 

NSTEMI foran klopidogrel og prasugrel. ESC retningslinjer er vanligvis bestemmende for 

norsk klinisk praksis (1) 

 (http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-

guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines-NSTE-ACS-FT.pdf).  

 

Legemiddelverket mener at valg av klopidogrel som komparator i helseøkonomisk analyse 

vedlagt til søknaden er godt begrunnet. 

 

Utfallsmål (O) 

PLATO studien hadde som primært utfallsmål et sammensatt endepunkt av MI, slag eller 

død av kardivaskulære årsaker i hele ACS populasjonen og i tillegg i pasientgruppen med 

primær PCI.  Kardiovaskulær død var definert som død pga. kardiovaskulære hendelser 

eller cerebrovaskulare hendelser inkludert død uten andre kjente årsaker. Pasientene var 

også fulgt opp med hensyn på en rekke spesifiserte sekundære utfallsmål for effekt og 

sikkerhet: sammensatt utfall (MI, slag, død uavhengig av årsak); MI, kardiovaskulær død, 

slag, død uavhengig av årsak og bivirkninger samt toleranse. Dette er standard utfall for 

effekt av behandling av ACS pasienter. Det er vanlig i den type studier å benytte 

sammensatte utfallsmål. En viktig forutsetning for sammensatte utfallsmål er at hvert 

enkelt utfall er like viktig. Det kan diskuteres hvorvidt hjerteinfarkt, slag eller død av 

kardiovaskulære årsaker er virkelig likeverdige komponenter, men alle utfall er relevante 

og potensielt livstruende eller dødelige.  

PLATO brukte egendefinerte definisjoner for blødninger, se tabell 4. Denne praksisen 

forekommer i denne type studier.  

 

Det er brukt anerkjente utfallsmål som effektestimater i studien. Det at det ikke brukes 

internasjonalt standardisert inndeling/skala for blødninger for eks. TIMI på tvers av 

studiene er en utfordring med tanke på å sammenligne resultater fra ulike studier.  

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines-NSTE-ACS-FT.pdf
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines-NSTE-ACS-FT.pdf
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2.3 Resultater  

Det er utført analyser av resultater i ulike pasientpopulasjoner. Se tabell 2. 

Hele ACS populasjonen: sammenlignet med klopidogrel viste ticagrelor bedre effekt i å 

reduserer hendelser i det primære sammensatte endepunktet, samt hendelser i det 

forhåndspesifiserte sekundære endepunktet (pasienter med primær PCI). Signifikant færre 

pasienter i ticagrelor gruppen opplevde primær endepunkt i forhold til pasienter behandlet 

med klopidogrel (9,8 % vs.11,7 % ved 12. mnd oppfølging). Forskjellen i effekt gir 

absolutt risiko reduksjon (ARR) etter 12 måneder på 1,9 % per år og RRR = 16 %. Dette 

gir hazard ratio HR = 0.84 (95 % KI 0.77- 0.92) for ticagrelor. For å hindre 1 hendelse i 

sammensatt endepunkt, dvs. MI, slag eller kardiovaskulær død må det behandles 54 

pasienter (NNT = 54). Denne forskjellen var synlig allerede ved 30 dagers oppfølging og 

var vedvarende gjennom hele studien. 91 ACS pasienter må behandles for å forhindre ett 

kardiovaskulær dødsfall (fig.1).  

 

ACS pasienter med planlagt PCI: ticagrelor reduserte antall hendelser i det sammensatte 

endepunktet (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag): 8,9 % vs. 10,6 % i 

klopidogrelarm. Dette gir hazardratio for ticagrelorgruppen på 0,84 (95 % KI 0.75 -0.94) 

som er lik hazardratio i hele ACS populasjonen.  

I samtlige post hoc analyser av subgrupper av pasienter (STEMI. NSTEMI, UA) viste 

ticagrelor reduksjon i antall hendelser i det sammensatte utfallsmål sammenlignet med 

klopidogrel. Forskjellen var statistisk signifikant, se tabell 3 og fig.1 

 

PLATO studien ble stoppet etter at det ble registrert et predefinert antall hendelser som 

måtte til for å vise statisk signifikans i beregninger. I gjennomsnitt ble pasientene fulgt opp 

i 9,1 mnd som tilsvarer 2/3 av behandlingstiden i henhold til indikasjon. De pasientene som 

var fulgt opp i 12 måneder viste vedvarende effekt og dette styrker vår tiltro til resultatene. 

2.3.1 Bivirkningsprofil 

PLATO studien har systematisk samlet opplysninger om sikkerheten for pasienter med 

akutt koronarsyndrom behandlet med ticagrelor. 9333 pasienter ble behandlet med 

ticagrelor (startdose 180 mg og vedlikeholdsdose 90 mg to ganger daglig) i mediant 9,1 

måned. Andelen som fikk seponert medisin pga. bivirkninger var 7,4 %.  Den mest 

rapporterte bivirkningen var dyspne (13,8 % vs 7,8 %). 

 

Behandling med P2Y12 inhibitorer slik som ticagrelor og klopidogrel eller prasugrel er 

forbundet med generell økt risiko for blødninger fordi disse legemidler hemmer 

plateagregasjon. PLATO studien viste ikke statistisk signifikant forskjell i blødningsrisiko 

mellom ticagrelor og klopidogrel for de fleste typer blødninger. (Se tabell 5). 

Numerisk forekom det i PLATO flere kombinerte store og mindre blødninger med 

ticagrelor sammenlignet med klopidogrel. Det var også rapportert flere tilfeller av 

intrakraniell blødning med fatal utgang i ticagrelor gruppen enn i klopidogrel (N= 26 vs. 

14 hvorav 11 vs. 1 fatale). Det var ingen forskjell i samlet antall fatale blødninger. Flere 
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pasienter i ticagrelor gruppen enn i klopidogrel gruppen avbrøt behandlingen pga. 

bivirkninger (7,4 % vs. 6 %, p< 0,001). Generelt synes bivirkninger å være akseptable gitt 

at behandlingen brukes for å forhindre forekomst av nye ACS hendelser og sett i lys at 

behandlingen har vist å redusere dødelighet. 

2.4 Kvalitet av dokumentasjonen 

Oppsummering 

PLATO studien var designet for å teste hypotesen om at ticagrelol er bedre enn klopidogrel 

i forebygging av vaskulære hendelser hos pasienter med ACS. Dette er en stor randomisert 

studie med 18 640 pasienter og gjennomsnittlig oppfølging på 9,1 måneder og med 

selvrapportert adherence på over 80 %. Randomiseringsprosedyre var sikker og studien var 

utført med dobbel blinding. Pasienter var i stor grad representative for populasjonen som 

det søkes refusjon for.  Valg av utfallsmål var i tråd med godkjente standarder for kliniske 

studier i kardiologi. Valg av komparator og gitt dosering er i tråd med gjeldende 

retningslinjer. Resultater er presentert for hele ACS populasjonen og separat for grupper 

STEMI og NSTEMI/UA pasienter samt for pasienter som fikk primær PCI. Analyser er 

utført i INT populasjon. Dette er evidensgrunnlag av høy kvalitet og med god 

overførbarhet til norske forhold.  

 

 Legemiddelverket vurderer det faglige kriteriet om dokumentet effekt i relevant 

pasientgruppe som oppfylt.
  

 

Mortalitetsdata fra PLATO brukes som grunnlag for beregninger i modellen i den vedlagte 

helseøkonomiske analysen. Helseøkonomiske analyse basert på PLATO resultater er 

fremdeles ikke publisert i annet form enn konferanseabstrakt. 

 

3 INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV TICAGRELOR (BRILIQUE) 

3.1 Modell, metode og forutsetninger 

Refusjonssøker har utviklet en helseøkonomisk modell der ticagrelor i kombinasjon med 

ASA sammenlignes med klopidogrel i kombinasjon med ASA. Analysen gjøres med 

livstidsperspektiv. Populasjonen i modellen er pasienter med akutt koronarsyndrom. Ved 

starten på modellanalysen blir de randomisert til behandling enten med ticagrelor eller med 

klopidogrel.  

 

Første år i modellen består av et beslutningstre mens det fra og med år 2 er laget en 

markovmodell. I første år er både effekter (klinisk effekt av legemidlene samt data om 

livskvalitet) og ressursbruk basert på PLATO-studien. Fra og med andre år er data delvis 

basert på PLATO og delvis på ulike andre kilder for dokumentasjon identifisert ved 

systematiske litteratursøk. 
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Etter oppstart av behandling kan pasientene i løpet av det første året enten gjennomgå en 

ny koronar hendelse, holde seg friske, eller dø. Hendelser som er inkludert i modellens 

første år er ikke-fatalt slag og ikke-fatalt hjerteinfarkt. Etter første år er altså pasientene 

fordelt i fire grupper. Risikoen for hendelsene er forskjellig for de to behandlingene noe 

som innebærer andelen pasienter i hver gruppe vil være forskjellig for de to behandlingene 

ved inngangen til markovmodellen.  

 

Figuren under er hentet fra refusjonssøknaden og viser modellens struktur: 

 
 

Personer som i løpet av første år ikke opplever en hendelse, starter i markovtilstanden ”No 

event”. Pasienter som i år 1 opplever et hjerteinfarkt eller slag starter i henholdsvis ”Post 

MI” eller ”Post stroke”. Etter år 1 antas det at behandlingen med ticagrelor og klopidogrel 

avsluttes. Utover år 1 har pasientene dermed lik risiko for hendelser, uavhengig av om de 

har fått behandling med ticagrelor eller klopidogrel.  

 

I hver syklus opplever pasientene en risiko for ikke-fatale hjerteinfarkt eller slag. Dersom 

en slik ikke-fatal hendelse inntreffer, vil pasienten først tilbringe ett år i henholdsvis ”Non-

fatal MI” eller ”Non-fatal stroke” og i året etter gå til ”Post-MI” eller ”Post stroke”. Når 

pasienten først er kommet til ”Post-MI” eller ”Post stroke”, vil de være der inntil de dør. 

Modellen er bygget slik at det ikke er mulig for en pasient å oppleve mer enn én hendelse 

utover den første hendelsen som gjorde at de i utgangspunktet startet behandling med 

ticagrelor eller klopidogrel.  

 

Bivirkninger er ikke modellert, men er likevel implisitt inkludert i analysen som følge av at 

det benyttes individdata fra PLATO for kostnader og livskvalitet. Refusjonssøker skriver at 

det er tatt hensyn til bivirkninger som førte til død, som blødninger, fordi disse er inkludert 

i analysene av mortalitet fra PLATO. 
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Pasientene opplever altså ulik risiko for hendelser og død avhengig av hvilken behandling 

de får. Ved at det til hver hendelse er knyttet ulike kostnader og livskvalitetstap, kan 

forskjeller i kostnader og kvalitetsjusterte leveår beregnes over et livstidsløp. Tilslutt 

beregnes en inkrementell kostnadseffektivitetsratio (ICER) som forteller hva et leveår, 

både med og uten justering for livskvalitet, koster dersom man velger å bruke ticagrelor 

fremfor klopidogrel. 

 

I tillegg til basecaseanalysen som ble gjort på samtlige pasienter, er det gjort 

subgruppeanalyser av pasienter med STEMI, NSTEMI, ustabil angina, diabetes og 

pasienter der det var utført planlagte inngrep. 

 

Effekter og kostnader i modellen diskonteres med 3 % per år.  

 

Parametrene i modellen er tilordnet antatte sannsynlighetsfordelinger og disse er deretter 

brukt til å simulere modellen probabilistisk. 

 

3.1.1 Analyseperspektiv og PICO 

I følge søker er analysen deres gjort i et helsetjenesteperspektiv.  

 

Men, søker har trukket ut merverdiavgift av kostnadene. Dette tilsier i seg selv et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. På den annen side er ikke indirekte kostnader inkludert i 

hovedberegningene. En kan derfor si at analysen har et begrenset samfunnsøkonomisk 

perspektiv. 

 

Analysen omfatter pasienter med akutt koronarsyndrom (STEMI, NSTEMI og ustabil 

angina) som er behandlet medikamentelt eller med PCI eller CABG. Pasientpopulasjonen i 

modellen gjenspeiler studiepopulasjonen i PLATO studien.  

 

Pasientene behandles med ticagrelor 90 mg to ganger per dag eller med komparatoren 

klopidogrel 75 mg en gang per dag. Samtlige pasienter, både i intervensjons- og i 

komparatorgruppa behandles i tillegg med ASA 75-100 mg med mindre de er intolerante. 

 

Det mangler kliniske studier med direkte sammenligning av ticagrelor med prasugrel. 

Søkeren har identifisert en metaanalyse utført som indirekte sammenligning av studier med 

henholdsvis prasugrel og klopidrogel samt ticagrelor og klopidrogel, men argumenterte for 

at analysen ikke kunne brukes på grunn av forskjeller mellom gruppene. Hovedstudien 

med prasugrel er utført hos pasienter som har fått planlagt PCI, mens PLATO-studien har 

inkludert pasienter med akutt ACS uavhengig av om de skulle behandles med PCI/ CABG 

eller kun medikamentelt. Legemiddelverket støtter søkerens vurdering av analysen. 

Klopidogrel ble hovedsakelig valgt som komparator fordi dette er det legemiddelet som er 

mest brukt i dag ved behandling av pasienter med akutt ACS. Mangel på relevante kliniske 

data er bidragende årsak til at kun klopidogrel ble brukt som komparator i den innsendte 

analysen. 
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Modellen tar utgangspunkt i den lavere dødeligheten blant pasienter som fikk ticagrelor 

sammenlignet med pasienter som fikk klopidogrel i PLATO. 

 

Populasjonen og gitt intervensjon i modellen gjenspeiler i stor grad aktuell norsk 

populasjon som det søkes refusjon for og aktuell klinisk bruk. Valg av komparator er godt 

begrunnet og gjenspeiler kliniske retningslinjer. Valgte utfallsmål er relevante for 

intervensjoner hos pasienter med akutt ACS. For mer detaljert diskusjon om PICO 

henvises til kap.2.2.1 

3.2 Modellinput 

3.2.1 Effekt 

Sykdomsutvikling for pasientene i PLATO ble kategorisert i 15 mulige utfall. På grunn av 

svært få eller ingen pasienter i flere av gruppene, men også fordi det var praktisk umulig å 

modellere alle utfallene ble antall mulige utfall i beslutningstreet avgrenset til fire grupper. 

De fire gruppene tilsvarer de fire helsetilstandene i beslutningstreet (død, MI, slag, ingen 

hendelser). Disse tilstander er gjensidig utelukkende.  

 

År 1 

For beregning av overgangssannsynligheter i beslutningstreet er det tatt utgangspunkt i 

kliniske resultatene fra PLATO-studien (10). For nærmere beskrivelse se kap.2.2.1.  

 

For å beregne base-line risiko og hazard ratio ble det benyttet Weibullregresjon. Analysene 

ble gjort både for alle pasientene og for ulike subgrupper. Kjønn og alder var inkludert som 

uavhengige variable for å gjøre det mulig å analysere spesifikke pasientgrupper. 

Refusjonssøker kontrollerer i egne analyser om estimatene fra Weibullmodellen stemmer 

overens med de observerte dataene i PLATO. Tabellen under viser 

overgangssannsynlighetene (alle ACS pasienter) som ble benyttet for det første året i base 

case analysen basert på data fra studiepopulasjonen i PLATO- 

 

Tabell 7: Overgangssannsynligheter (alle ACS pasienter) 

 klopidogrel ticagrelor 

 

Død 0,0586 0,0462 

MI 0,0575 0,0497 

Stroke 0,0088 0,0096 

No event 0,8751 0,8945 

 

 

År 2 og senere 

 

Varighet av behandling med klopidogrel og ticagrelor er ett år. I modellen er det derfor 

ikke lagt inn noen effekt av behandlingen utover første året. Det vil si at fra og med år 2 er 
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overgangssannsynlighetene de samme for klopidogrel og ticagrelor. Ved det første 

modellårets slutt er pasientene allokert i markovmodellen til fire helsetilstander som kan gi 

seks mulige utfall (ingen flere hendelser, non-fatal MI, post MI, non-fatal stroke, post 

stroke, død).  Modellerte utfall i markovmodellen er gjensidig utelukkende. 

 

Oversikt over overgangssannsynligheter fra og med år 2 gis i tabellen under, med kilder 

oppgitt av søkeren: 

 

Tabell 8: Overgangssannsynligheter i år 2 (kilder) 
Parameter i 

Markovmodellen 

 

Gjennomsnitt 
Fordelings-parameter – 

gj.sn. - fra antatt 
normalfordeling på log-
skala  med standard feil 

i parentes 

Antagelser og kilder  

Årlig risiko for MI 
 

0,019 Data fra PLATO ekstrapoleres fra 360 til 720 dager 
ved hjelp av en Weibull modell. Det antas en 
konstant årlig risiko. Verdiene for klopidogrel 
benyttes for begge behandlingene for å ivareta 
antagelsen om ingen behandlingseffekt utover år 1. 

Årlig risiko for 
slag 
 

0,003 Som for MI 

Risiko for død: 
 

  

No event  2,00 

0,69 (0,10) 
Utgangspunkt i aldersspesifikk dødelighet fra 
Statistisk sentralbyrå. Antar dobbel hazard ratio som 
normalbefolkningen som følge av at pasientene 
tidligere har gjennomgått et MI eller et slag. Dobbel 
risiko er basert på resultater av en rekke studier på 
dødelighet etter ACS og hjerteinfarkt. 

Non-fatal MI  6,00 

1,79 (0,30) 
Utgangspunkt i aldersspesifikk dødelighet fra 
Statistisk sentralbyrå. Antar seksdobbel risiko som 
normalbefolkningen basert på data fra PLATO.  

Post MI 3,00 

1,10 (0,15) 
En ren antagelse basert på tanken om at disse 
pasientene har gjennomgått en ny hendelse og 
dermed kan tenkes å ha en høyere risiko enn 
pasienter i helsetilstanden No event, samtidig som de 
allerede har overlevd et år etter hendelsen og 
dermed bør ha lavere risiko enn pasienter i 
helsetilstanden Non-fatal MI. Følgelig bør de ha en 
risiko som ligger mellom disse to helsetilstandene. 

Non-fatal stroke  7,43 

2,01 (0,35) 
Hentet fra en studie av mortalitet i årene etter et slag 
(12). Konservativt valg av verdi blant flere 
identifiserte studier. 

Post stroke  2,07 
0,73 (0,10) 

Basert på resultater fra samme studie. 

 



11/02350 LØ/LR/ 08-12-2011 side 
25/49 

 

25 
 

 

3.2.2 Livskvalitet 

 

År 1 

 

I PLATO ble det i tillegg til data om klinisk effekt, også samlet data om helserelatert 

livskvalitet og kostnader. Livskvalitet ble målt ved hjelp av EQ-5D tre ganger i løpet av 

studien. Verdiene varierte noe mellom de to behandlingsstrategiene. Tabellen under viser 

resultater for livskvalitet fra PLATO, verdiene er hentet fra refusjonssøknaden. 
 

Tabell 9: Livskvalitetsdata fra PLATO studien (12mnd) 

 klopidogrel ticagrelor Differanse 
 

Død 0,2527 0,2441 0,0086 
MI 0,8068 0,8188 -0,0120 
Stroke 0,7281 0,7422 -0,0141 
No event 0,8766 0,8729 0,0037 
 

Livskvalitetsvekten for død i tabellen overfor er gjennomsnittlig livskvalitet dfor pasienter 

som dør i løpet av de første 12 månedene observert i PLATO studien. Årsaken til at 

livskvaliteten r større enn null er som følge av at pasientene ikke dør første dag i studien, 

men i løpet av de 12 månedene de var fulgt opp. I den delen av modellen som gjelder etter 

12 måneder er livskvalitetsvekten for død lik 0. 

 

Med bakgrunn i disse verdiene ble gjennomsnittlige livskvalitetsverdier for hver gruppe 

estimert ved hjelp av OLS-regresjon (Ordinary Least Squares). 

 

  Tabellen under viser verdiene som ble benyttet for det første året i den helseøkonomiske 

modellen. 

 
Tabell 10: Livskvalitetsdata benyttet i modellen (12.mnd) 

 klopidogrel ticagrelor Differanse 
 

Død 0,2503 0,2473 0,0030 
MI 0,8136 0,8106 0,0030 
Stroke 0,7379 0,7349 0,0030 
No event 0,8763 0,8732 0,0031 
  

Livskvalitetsdata viser sammenlignbar livskvalitet basert på EQ-5D skala hos PLATO 

pasienter uavhengig av gruppe. EQ-5D er et generisk instrument og det er ingen 

livskvalitetsdata målt med sykdomsspesifikke instrumenter fra denne studien. 
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År 2 og senere 

 

Fra og med år 2 er det for MI og slag tatt utgangspunkt i verdier fra PLATO.  Pasientene 

står ikke lenger på behandling og det benyttes derfor gjennomsnittsverdier for begge 

behandlinger.  

 

Tabell 10: Livskvalitetsdata benyttet i modellen > 12 mnd 

 Gjennomsnitts-
verdi 

Antagelser og kilder 

Aldersgruppe  <70 år 0,8748 Gjennomsnittsverdi for klopidogrel- og 
ticagrelorbehandlete pasienter < 70 år som ikke 
opplevde noen ny hendelse i PLATO 

Aldersgruppe 70-79 år 0,8430 96 % av livskvaliteten til pasientene < 70. 
Basert på svenske data (13) 

Aldersgruppe >79 år 0,7814 89 % av livskvaliteten til pasientene < 70. 
Basert på svenske data(13) 

Nyttetap Non-fatal MI 0,0627 Gjennomsnittlig nyttetap for alle som opplevde 
MI i PLATO 

Nyttetap Non-fatal 
stroke 

0,1384 Gjennomsnittlig nyttetap for alle som opplevde 
slag i PLATO 

Nyttetap Post MI 0,0627 Antar samme nyttetap som ved akutt MI 

Nyttetap Post stroke 0,1384 Antar samme nyttetap som ved akutt slag 
 

Vanligvis vurderer pasienter nyttetap post MI og slag som størst rett etter hendelsen. Med 

tiden oppleves tap av nytte som noe mindre og pasientene kan skåre høyt på livskvalitet til 

tross for varige men etter akutt MI eller slag. Det betyr at nyttetap i år 2 og senere er 

muligens er overvurdert i modellen på grunn av en slik forenkling. PLATO pasienter var i 

gjennomsnitt yngre enn ACS pasienter som behandles i Norge og andelen av pasienter 

over 75 år var lavere enn det som ses i norsk klinisk praksis. Søkeren bruker derfor 

aldersjustert risiko for hendelser og livskvalitetstap.  

 

3.2.3 Kostnader 

 

Data om ressursbruk relatert til helsetjenester ble samlet for alle pasienter i PLATO. 

Dataene inkluderte: antall liggedøgn i sykehus, kostnader av intervensjoner og 

undersøkelser samt ressursbruk relatert til blødninger (blodprodukter og reoperasjoner). I 

refusjonssøknaden er dataene om ressursbruk kombinert med norske enhetskostnader. 

Kilder for enhetskostnader inkluderer blant annet DRG-priser, priser for 

røntgenundersøkeler fra et privat, norsk røntgeninstitutt, og en norsk studie av kostnader 

relatert til trombolysebehandling etter hjerteinfarkt. For å reflektere samfunnsperspektiv er 

merverdiavgift utelatt i analysene av kostnadseffektivitet. Indirekte kostnader som 

produksjonstap er ikke inkludert i analysene. Kostnadene er angitt med 2010-priser.  
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For det første året i modellen (beslutningstreet), ble data for ressursbruk fra PLATO 

benyttet. I PLATO var gjennomsnittskostnader for pasientene som fikk ticagrelor noe 

lavere enn for pasientene som fikk klopidogrel når legemiddelkostnader var ekskludert. 

Forskjellen ble større utover i studien. Forskjellen i gjennomsnittskostnader tilskrives først 

og fremst en effektforskjell mellom legemidlene med hensyn til behov for innleggelse og 

antall dager i sykehus. Dataene om ressursbruk fra PLATO er foreløpig  ikke publisert.  

 

Dataene fra PLATO ble ikke benyttet direkte. Først ble det laget regresjonsanalyser for å 

muliggjøre subgruppeanalyser og probabilistiske analyser. Tabellen under viser resultatene 

fra regresjonsanalysen, alle tall i norske kroner  

 

Tabell 11: Kostdata (regresjonsanalyse) NOK 

 klopidogrel ticagrelor Differanse 
 

Død 179 479 176 486 2994 

MI 203 769 200 775 2994 
Stroke 203 216 200 222 2994 

No event 106 005 103 011 2994 

 

Kostnader til videre bruk i Markovmodellen ble estimert ved hjelp av ulike kilder og 

antagelser. Tabellen under gir en oversikt: 

 

Tabell 12: Kostnadsdata brukt i Markovmodellen og kilder 

Parameter i 
Markovmodellen 

Gjennomsnitts-
verdi (NOK) 

Antagelser og kilder 

No event 10 000 Kostnadene representerer årlig kostnad til 
helsetjenester for en pasient som har opplevd 
en koronar hendelse, men vært frisk siden. 
Nivået er basert på resultater for 9-12 mnd fra 
PLATO, nedjustert noe for å ta hensyn til at 
kostnadene synker jo lenger vekk i tid en 
kommer fra hendelsen inntraff. 
 

Non-fatal MI 202 272 Kostnader for første år etter en ikke-fatal 
hendelse er estimert ved hjelp av data om 
ressursbruk fra PLATO og norske 
enhetskostnader. 
 

Non-fatal stroke 
 

201 719 Som for Non-fatal MI 

Post MI 33 765 For kostnader i påfølgende år, ble det søkt i 
litteraturen. Flere studier ble identifisert, men 
søker valgte data fra en svensk rapport om 
epidemiologiske aspekter ved perifer 
arteriesykdom (14) 

Post stroke 
 

28 379 Som for post MI 
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Legemiddelkostnader 

 

Generisk konkurranse og trinnpris 

Etter at Legemiddelverket mottok refusjonssøknaden, fikk klopidogrel generisk 

konkurranse og trinnpris. Refusjonssøker oppdaterte alle analyser som følge av dette. 

Tabellen under viser gjeldende priser per juli 2011. Prisene tilsvarer også de priser som ble 

benyttet i de oppdaterte analysene. Merverdiavgift ble trukket fra i modellen. I beregningen 

av døgnpris er det benyttet priser per tablett for størst tilgjengelige pakning. 

 

 Enhetspris 
(AUP/Trinnpris) 

Døgnpris brukt 
i modellen* 

Ticagrelor 12,30 19,69 

Klopidogrel 4,25 3,40 

*AUP/trinnpris ekskl. mva. Tilsvarer anbefalt dosering iht. SPC og PLATO-studien 

Gjeldende priser per juli 2011 

 

3.3 Resultater  

3.3.1 Kostnadseffektivitet 

Tabellen under viser resultater fra den probabilistiske hovedanalysen (i deres svar av 20-

06-2011 på spørsmål fra Legemiddelverket) til søker der trinnpris for klopidogrel er lagt til 

grunn.  

 

Tabell:13: Kostnader per QALY 

 Ticagrelor Klopidogrel Differanse ICER 
 

Kostnader 
(kr) 

306 095 303 672 2 423  

Leveår 11,6714 11,5169 0,1545 15 688 
QALYs 9,8138 9,6810 0,1327 18 257 

Kilde: Søker 

 

Tallene er for den gjennomsnittlige pasient i hver av de to modellarmene. I følge analysen 

koster ticagrelor drøye NOK 2 400 kroner mer og gir drøye 0,15 leveår eller 0,13 

kvalitetsjusterte leveår ekstra sammenlignet med klopidogrel. Dette gir en kostnad per 

QALY på drøye NOK 18 000.  

 

Også samtlige subgrupper, både når man ser på ulike diagnoser og når man ser på ulike 

aldersgrupper, kommer ut med kostnad per QALY på under NOK 25 000. 

 

Den deterministiske simuleringen (søkers brev av 20-06-2011) gir følgende resultater, der 

kostnadene er brukket ned: 
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Tabell 13: Kostnader per hendelse 

 Ticagrelor Klopidogrel Differanse 
 

Kostnader (kr), hvorav 306 035 303 598 2 437 

 Legemidler 
(ticagrelor eller 
clopidigrel) 

7 021 1 205 5 816 

 Ingen hendelse 178 835 177 577 1 258 

 MI-relatert 95 345 98 272 -2 927 

 Slagrelatert 16 675 16 035 640 

 Dødsrelatert 8 159 10 509 -2 350 

Kilde: Søker 

 

Tallene er ikke enhetskostnader, men kostnader per gjennomsnittspasient i simuleringen. 

Dvs. at kostnadene reflekterer hyppigheten og varigheten for de ulike hendelsene for en 

gjennomsnittspasient i modellen. Legemiddelkostnadene til ticagrelor er 5800 kr høyere 

enn for klopidogrel. Men, det motvirkes i en viss grad av lavere kostnader knyttet til 

infarkt og død for de som behandles med ticagrelor. Kostnader ved Ingen hendelser (No 

event) er gjennomsnittskostnaden for pasienter som ikke opplevde en ytterligere hendelse 

multiplisert med frekvensen av pasienter som ikke fikk noen ytterligere hendelse. 

Kostnaden er likevel relatert til hjerteinfarkt eller annen akutt koronar hendelse og 

oppfølgingen av slike hendelser, da alle som ble inkludert i PLATO studien hadde en eller 

annen form for hjerteinfarkt/akutt koronar hendelse i utgangspunktet.  

 

 

3.4 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

Med utgangspunkt i base case-analysen ble det utført en rekke sensitivitetsanalyser, både 

enveis og probabilistiske. Analysene viste at resultatene generelt er lite sensitive for 

endringer i parameterverdiene, herunder diskonteringsratene – som er satt lik 3 % og ikke 

4 % som er ønskelig.  

 

Etter spørsmål fra Legemiddelverket, anfører søker to hovedgrunner for at resultatene er 

robuste: 1) Mortalitetsgevinsten i modellens første år (basert på PLATO-studiens 

resultater) driver resultatet i den helseøkonomiske analysen. Alt annet blir sekundært. 

 2) Ifølge søker ville tricagelor vært kostnadseffektivt selv med pris lik 200 kroner per dag. 

Dagens pris 12,30 kr per dag (AUP eks mva), er satt svært lav ifølge søker.  

 

For å illustrere disse poengene har søker gjort en enkel regneøvelse (datert 05-07-2011): 

Absolutt risikoforskjell for død er 1,4 %-poeng (risiko 4,5% vs 5,9% for hhv ticagrelor og 

klopidogrel) i PLATO-studien. For enkelhetsskyld antas her at pasientene har 100 % 

livskvalitet så lenge de lever. Ved kun å inkludere legemiddelkostnadene (og ikke evt. 

innsparinger som følge av lavere dødelighet) får en følgende anslag på merkostnad per 

vunnet QALY første år: ICER 5913kr/0,014*1 = 422 357 kr. Dersom man antar forventet 
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levetid på 10 år for personer som har overlevd første året etter hjerteinfarkt (uavhengig om 

de har fått ticagrelor eller klopidogrel) blir ICER 5913kr/0,014*10 = 42 236 kr. Resultatet 

av denne regneøvelsen er konsistent med hovedresultatet i søkers analyse. 

 

Legemiddelverket har supplert med egne sensitivitetsberegninger, med endringer i 

dødelighet i modellens første år. Som følge av at modellen går over så lang tid, har 

endringer i denne parameteren ikke særlig effekt på resultatene etter full tid, og dersom 

forskjellen mellom behandlingene i sannsynlighet for å dø i løpet av første år halveres 

(setter sannsynlighet for å dø med ticagrelor til 0,0524 i stedet for 0,0462), endres ICER 

bare til NOK 24 239. Effekten vises imidlertid godt i ICER etter ett år, som endres fra i 

underkant av NOK 250 000 til nesten NOK 1 400 000. 

 

Den probabilistiske sensitivitetsanalysen til søker viser at i samtlige simuleringer kom 

ticagrelor bedre ut enn klopidogrel med hensyn til effekt. Kostnadene forbundet med 

ticagrelor var høyere i omtrent to tredjedeler av tilfellene. Videre er sannsynligheten for at 

ticagrelor er kostnadseffektiv behandling høy ifølge søker, selv ved ”terskelverdier” på 

godt under NOK 100 000 pr QALY. 
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3.5 Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse 

3.5.1 Relevans av analysen mht søkt PICO 

Analysen tar utgangspunkt i PLATO-studien. Studieprogrammet for PLATO inneholdt en 

prospektiv helseøkonomisk substudie. Refusjonssøknadens helseøkonomiske analyse 

bygger på denne substudien som per i dag er kun publisert i form av konferanse abstrakt 

(15). Som beskrevet i avsnitt 2.2.1, har pasientpopulasjon i PLATO mange likhetstrekk 

med det vi mener er den reelle pasientpopulasjonen, som også samsvarer med pasientene 

det søkes om refusjon for. Som tidligere nevnt, var pasientene i PLATO trolig noe yngre 

enn den norske populasjonen. Sensitivitetsanalysene viser imidlertid at resultatene er 

konsistente på tvers av aldersgrupper, så dette har liten betydning for 

kostnadseffektiviteten av ticagrelor.  

 

Administrering og dosering av ticagrelor i PLATO tilsvarer anbefalt bruk i SPC og hva det 

søkes refusjon for og er i tråd med Europeiske retningslinjer for behandling av pasienter 

med ACS, følgelig vurderes det som relevant. Klopidogrel er standardbehandling av 

pasienter med akutt koronarsyndrom i dag og dosering og bruk i PLATO gjenspeiler 

gjeldende anbefalinger. Klopidogrel har med virkning fra 1. september 2011 refusjon for 

12 måneders bruk. Prasugrel (Efient) er et annet medikament med refusjon til behandling 

av pasienter med akutt koronarsyndrom men er lite brukt muligens fordi den har mye 

smalere refusjonsberettiget bruk enn indikasjon (SPC) og pga. økt risiko for blødninger. 

Følgelig vurderer Legemiddelverket klopidogrel som en relevant komparator. 

 

Alle PLATO pasienter har fullført minimum 6 mnd. behandling, men bare 44 % av 

pasientene fullførte 12 månedres behandling. Dette skyldes at studien ble terminert etter at 

det har nådd definert antall pasienter ut fra styrkeberegninger før studiens oppstart for å 

kunne vise signifikant forskjell mellom behandlingsarmer. Gjennomsnittlig behandlingstid 

var derfor kun på 9,1 måned.  
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Valg av utfallsmål er i tråd med anbefalt praksis for kliniske studier innen kardiologi, 

inkludert bruk av sammensatte utfallsmål (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag) eller 

(død, MI og slag) som endepunkt. Se kap.2.2.1 side 18 i rapporten. 

 PLATO studien brukte egendefinerte skala for blødninger, se tabell 4  

3.5.2 Modellstruktur 

Ved å dele inn i beslutningstre og markovmodell får man et tydelig skille mellom den 

perioden det finnes data for i PLATO-studien og der pasientene faktisk får behandling, og 

de påfølgende årene der effekter og kostnader er mer usikre som følge av manglende data.  

 

I en modell er det nødvendig å gjøre forenklinger i forhold til virkeligheten. En viktig 

forenkling i modellen for ticagrelor er hvordan data fra PLATO er satt sammen for å danne 

de fire helsetilstandene. I PLATO ble pasientene registrert i ett av 15 ulike kliniske forløp. 

I modellen er disse redusert til 4 grupper. Som en konsekvens er det ikke mulig å oppleve 

mer enn en hendelse i løpet av den tidsperioden modellen varer. En pasient kan altså ikke 

først ha et hjerteinfarkt for deretter å få et slag. Dette vil i modellen kun bli registrert som 

et hjerteinfarkt. Dette kan være en nødvendig forenkling, men bidrar til at noe informasjon 

går tapt, noe som igjen gjør at resultatene av modellen blir usikre. Det er vanskelig å slå 

fast om dette vil gå i favør eller disfavør av ticagrelor. 

 

Vi er enige i at pasienter som gjennomgår hjerteinfarkt eller slag, trolig vil oppleve 

redusert livskvalitet og økte kostnader for en periode etter en hendelse, slik det antas i 

modellen. Vi er imidlertid usikre på om det er realistisk å anta at dette vil vare så lenge 

som opptil 40 år.  

 

3.5.3 Input i modellen 

Som tidligere beskrevet, vurderer Legemiddelverket PLATO-studien som godt egnet til å 

benytte i den helseøkonomiske vurderingen av ticagrelor.  

 

Mortalitetsdata 

Mortalitetsdata fra PLATO studien viser tydelig reduksjon i mortalitet i gruppen som fikk 

ticagrelor. Både totalmortalitet og kardiovaskulær mortalitet ble redusert ved 12 måneders 

oppfølging. Effekten er konsistent på tvers av ulike subgrupper, og dette gjenspeiles i 

overgangssannsynligheter som ble brukt i modellen, se tabell under. 

 

Tabell 14: Estimated transition probabilities (short-term decision tree) 

Analyzed group                               All cause death 

Clopidrogel Ticagrelor 

All ACS 0,0586 0,0462 

Unstable angina 0,0495 0,0390 

NSTEMI 0,0601 0,0475 

STEMI 0,0560 0,0442 

Invasive 0,0498 0,0393 
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Diabetes 0,0870 0,0689 

 

Markovmodellen simulerer hendelser i tiden etter 12 måneder. Årlig mortalitetsrisiko 

(overgang 3) for pasienter som befinner seg i  No event state er estimert ved bruk av kjønn 

og alderspesifikke mortalitetsrater fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no). En hazard ratio 

er knyttet til mortalitetsrate da pasienter har ACS og dermed økt risiko for død. Dataene er 

hentet fra flere publiserte registerstudier blant annet fra Sverige og Danmark ((16-19). Det 

antas ingen effekt av medikamentell behandling med ticagrelor eller klopidogrel utover 

effekten de første 12.måneder.  

 

Konsekvens av inndelingen i de fire helsetilstandene som beskrevet over, er at modellen 

estimerer en noe gunstigere hazard ratio for slag og en noe mindre gunstig hazard ratio for 

MI for ticagrelor enn hva resultatene av PLATO viste. Andelen av pasienter i hver 

helsetilstand etter år 1 ser likevel ut til å stemme forholdsvis godt overens med 

studieresultatene. Når vi i tillegg vet at det er mortalitetsdataene som driver modellen og at 

det første året absolutt har mest å si, synes dette å styrke troverdigheten til resultatene av 

modellen. 

 

Antagelsen om null behandlingseffekt utover år 1 synes rimelig da behandlingen skal 

avsluttes etter 12 måneder og i og med at effekten på platehemning er reversibel i løpet av 

få dager.  Ulik risiko for hendelser i første år får likevel en viss konsekvens videre ved at 

fordelingen i de ulike helsetilstandene ved inngangen til Markov-modellen er ulik for de to 

armene. I klopidogrel-armen vil det for eksempel være flere personer enn i ticagrelor-

armen som har gjennomgått hjerteinfarkt. Flere personer vil dermed dø i årene som 

kommer som en følge av den økte risikoen for å dø etter en hendelse. Legemiddelverket 

har gjort egne analyser som tyder på at det som skjer i løpet av første år har absolutt størst 

betydning for resultatene. 

 

Figurene under er hentet fra refusjonssøknaden og viser at de modellerte dataene fra første 

år stemmer godt overens med hva som ble funnet i PLATO. 

 

 

http://www.ssb.no/
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Et viktig spørsmål er i hvilken grad effektresultatene fra PLATO kan overføres til norske 

forhold.  FDA (Food and Drug Administration) i USA har analysert dataene fra PLATO.  

Det synes å være liten effektforskjell mht total dødelighet for pasienter som får PCI før 10 

timer etter innleggelse. Dette var mest tydelig for STEMI-gruppen men også i en viss grad 

for NSTEMI-gruppen. I Norge tyder data – som dog ikke er fullstendige – på at flertallet 

av STEMI-pasientene får PCI raskere enn 10 timer. Analysene synes riktignok å være post 

hoc, ikke-randomiserte, subgruppe-analyser, uten oppgitte statistiske beregninger og har 

dermed klare begrensninger. Men, analysene kan være hypotesegenererende.  

 

Dataene fra er FDA-analysen og norsk PCI-praksis er imidlertid såpass usikre at 

Legemiddelverket ikke kan tillegge dem avgjørende vekt i denne omgang. Vi vil dog anføre 

dette som en usikkerhet i dokumentasjonen av ticagrelors kostnadseffektivitet i norsk 

praksis. 

 

Antagelser om hvor høy dødeligheten er i årene etter det første modellåret er vanskelig å 

validere ettersom det ikke finnes studier å sammenligne med. Som beskrevet er den største 

effektforskjellen etter ett år. Legemiddelverket har derfor ikke gått noe videre med dette, 

annet enn å kontrollere at tabellene over til enhver tid antall gjenlevende pasienter i 

modellen, virker rimelig. Det ser ikke ut til at pasientene har gunstige effekter i urealistisk 

mange år siden 97 % av pasientene i modellen dør ved fylte 90 år. 

 

Ressursbruk og livskvalitet 

Det er positivt at livskvalitet og ressursbruk er målt i PLATO i tillegg til klinisk effekt. I 

den helseøkonomiske modellen er dataene ikke alltid benyttet direkte, men bearbeidet på 

ulike måter først, både i regresjonsanalyser og fremskrivninger. Refusjonssøker skriver at 
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dette ble gjort av praktiske årsaker for at det skulle bli enklere å utføre subgruppe-analyser 

og probabilistiske sensitivitetsanalyser.  

 

Sensitivitetsanalyser viser også at modellen er lite sensitiv for endringer i ressursbruk og 

livskvalitetsverdier generelt. Følgelig har Legemiddelverket ikke gått spesielt dypt inn i 

kilder eller antagelser i forhold til ressursbruk og livskvalitet. 

 

Fremskrivning av effekter og kostnader  

Etter et hjerteinfarkt eller slag vil pasientene være i en av post-tilstandene inntil de dør 

eller simuleringsperiodens slutt. I post-tilstandene har pasientene lavere livskvalitet og 

høyere kostnader enn i no-event. Legemiddelverket er enig i at livskvaliteten trolig vil 

være lavere og kostnadene høyere den første tiden, men er usikker på antagelsen om at 

dette vil vedvare i opp til 40 år etter hendelsen. Dette spesielt med tanke på at alle 

pasientene som er inkludert i modellen allerede har hatt en hendelse ved starten av 

modellsimueringen (inklusjonskriterium) og at en eventuell hendelse i modellen vil være 

hendelse nummer to. Livskvalitetstapet og de ekstra kostnadene er med andre ord 

forskjellen på hendelse en og to, ikke på å være frisk og syk.  

3.6 Oppsummering 

Den helseøkonomiske analysen er basert på en plausibel modell, og drives i stor grad av 

resultatene fra en stor og solid klinisk studie. Ticagrelor synes å gi lavere dødelighet enn 

sammenlikningsbehandlingen i løpet av ett år. Denne gevinsten kan vare i flere år og 

sammen med relativt små forskjeller i kostnader gir dette lave og relativt robuste anslag på 

merkostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår. Det er en viss usikkerhet når man 

gjennomfører en beslutningsmodell med livstidsperspektiv t knyttet til parameterverdier i 

analysen. Men, gitt foreliggende dokumentasjon og priser vurderer Legemiddelverket at 

det er sannsynlighetsovervekt for at ticagrelor er kostnadseffektivt i behandlingen av 

pasienter med akutt koronarsykdom i Norge. 

 

Legemiddelverket vurderer det faglige kriteriet om kostnadseffektivitet for oppfylt. 

 

 

4 DISKUSJON 

4.1 Refusjonsverdighet i hht. Legemiddelforskriften 

 

De faglige kriterier for refusjon vurderes som oppfylt:  

1. Akutt ACS er en alvorlig sykdom  

2. Pasienter med ACS har behov for langvarig behandling (sekundær profylakse). 

3. Søkeren har dokumentert klinisk effekt i relevant pasientpopulasjon 

4. Legemiddelverket vurderer det faglige kriteriet om kostnadseffektivitet for oppfylt. 
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Styrker ved søknaden og vedlagt helseøkonomisk analyse og andre faktorer som 

styrker søkers konklusjon 

 

 PLATO-studien gir solid evidensgrunnlag for effekt av ticagrelor i bred sammensatt 

studiepopulasjon av pasienter med akutt ACS (STEMI og NSTEMI/UA) 

 PLATO viser at ticagrelor reduserer risiko for død etter ett år, målt med et sammensatt 

effektmål bestående av kardiovaskulær død, slag og hjerteinfarkt hos pasienter med 

akutt ACS. Sammenlignet med klopidogrel behandling er absolutt risikoreduksjon på 

1,6 % som tilsvarer en hazard ratio på 0,84.  

 Post hoc subgruppeanalyser indikerer at denne forskjellen i effekt vises også på 

subgruppenivå både hos pasienter med NSTEMI, STEMI pasienter og pasienter med 

ustabil angina (UA) 

 Legemiddelverket har vurdert at studiepopulasjonen kan anses som representativ for 

norske forhold til tross for at bare 15 % av pasienter var ≥75 år. Dette skyldes at 

søkeren har vist at mortalitetsreduksjon i studien var uavhengig av alderen. 

 Modellen i helseøkonomisk analyse er plausibel og bygger i stor grad på kliniske data 

hentet fra PLATO-studien  

 Manglende data i analysen er delvis forsøkt belyst med data fra systematiske 

litteratursøk og norsk klinisk praksis 

 Analysen er utført på en relativ transparent måte og valg av forutsetninger er begrunnet 

 Sensitivitetsanalyser tyder på at resultater er robuste for endringer  

 Informasjon om ressursbruk og livskvalitetsdata ble registrert fra starten av i PLATO- 

studien  

 Presenterte data tyder på at behandling med ticagrelor er kostnadseffektiv 

sammenlignet med klopidogrel hos ACS pasienter generelt samt hos spesifiserte 

pasientgrupper: UA, STEMI, NSTEMI, PCI pasienter og pasienter med diabetes.  

 

 

Begrensninger ved søknaden og helseøkonomisk analyse, samt faktorer som svekker 

søkers konklusjon 

 Pasienter i PLATO-studien er noe yngre enn ACS-populasjonen som skal behandles i 

Norge. Eldre pasienter har økt risiko for blødninger og dette kan potensielt medføre 

annen bivirkningsprofil hos pasienter over 75 år. PLATO-studien viste ikke 

signifikante endringer i risiko for blødninger mellom pasienter behandlet med 

klopidogrel og ticagrelor, men pasienter over 75 år utgjorde kun 15 % av populasjonen. 

Det kan ikke utelukkes at manglende signifikans skyldes lavt antall hendelser. 

 Gjennomsnitts behandlingstid i studien var på 277 dager (179 til 365 dager). Det betyr 

at de fleste pasienter i studien ble behandlet i kortere periode enn 12 måneder. Det er 

begrensede erfaring med bruk av ticagrelor i 12 måneder i PLATO-studien. 

 Det er reist spørsmål om tidspunkt for PCI kan påvirke utfall av behandlingen. En 

presentasjon av data fra PLATO-studien utført av FDA genererer hypotesen om at 

tidspunktet for PCI kan ha påvirket studieresultatene. Det kan synes at pasienter som 

har fått PCI i løpet av de første 10 timer muligens har kun marginal gevinst/ ingen 
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gevinst av behandling med ticagrelor sammenlignet med klopidogrel. Dette er en 

upublisert analyse med flere metodologiske begrensninger og bør derfor tolkes med 

forsiktighet. I norsk klinisk praksis vil de aller fleste pasienter med behov for PCI blir 

behandlet på godt under 10 timer. På grunn av manglende data og usikkerhet knyttet til 

måling av tidspunktet for PCI på tvers av PLATO studien forblir dette dessverre en 

hypotetisk problemstilling som ikke kan besvares på nåværende tidspunkt. 

 Ticagrelor skal brukes 2 ganger om dagen og dette kan potensielt nedsette etterlevelse 

av behandlingen sammenlignet med klopidogrel eller prasugrel som brukes kun 1 gang 

daglig. Data fra PLATO-studien har ikke vist forskjell i etterlevelse mellom gruppene 

men studiepasienter er vanligvis ikke representative for generell populasjon som 

generelt har mye lavere etterlevelse. 

 Det er alt i alt usikkerhet knyttet til en del forutsetninger i analysen pga. mangelfulle 

data., herunder overførbarheten av effektdata fra PLATO studien til norsk klinisk 

praksis, og til framskrivingen av effekt og livskvalitets- og kostnadsberegningene. 

Endringer i verdiene av disse parametrene i liten grad påvirket 

kostnadseffektivitetsresultater i vedlagte sensitivitetsanalyser. 

 

 

Til tross for denne usikkerheten og gitt foreliggende dokumentasjon og priser vurderer 

Legemiddelverket at det er sannsynlighetsovervekt for at ticagrelor er kostnadseffektivt i 

behandlingen av pasienter med akutt koronarsykdom i Norge.  

 

 

 

Konklusjon 

Etter Legemiddelverkets vurdering er det sannsynlighetsovervekt for at ticagrelor 

(Brilique) oppfyller alle de faglige kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon.  

En sammenlagt vurdering tyder på at ticagrelor sannsynligvis er kostnadseffektiv 

sammenliknet med klopidogrel i hele indikasjonsområdet: profylakse mot aterotrombotiske 

hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-

elevasjon [NSTEMI] eller med ST-elevasjon [STEMI]), inkludert pasienter som behandles 

medikamentelt og pasienter som behandles med perkutan koronar intervensjon (PCI) eller 

bypassgraft til koronararterie (CABG). 

 

5 BUDSJETTKONSEKVENSER 

Søker har beregnet virkninger på folketrygdens legemiddelbudsjett av at Brilique innvilges 

forhåndsgodkjent refusjon. Beregningene ser i hovedsak fornuftige ut. Legemiddelverket 

baserer seg derfor på disse beregningene, og bruker flere av søkers forutsetninger der vi 

synes de er plausible eller vi ikke har bedre datagrunnlag for forutsetningene. Men, vi har 

endret på noen av forutsetningene. Disse endringene vil vi gjøre rede for nedenunder.  
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Både Legemiddelverket og søker har beregnet at virkningene på folketrygdens 

legemiddelbudsjett av forhåndsgodkjent refusjon for hele den omsøkte pasientgruppen 

(STEMI OG NSTEMI+UA) sannsynligvis vil overstige bagatellgrensen på 5 millioner 

kroner i år 2016. Søker har derfor beregnet budsjettvirkningene for STEMI-gruppen atskilt, 

og kommet til bagatellgrense ikke synes å overskrides for denne gruppen isolert. Søker 

ønsker derfor at dersom Legemiddelverket vurderer de faglige kriteriene for 

forhåndsgodkjent refusjon for ticagrelor som oppfylt, bør det innvilges forhåndsgodkjent 

refusjon til STEMI-gruppen, mens innstillingen for NSTEMI+UA-gruppen sendes Helse- 

og omsorgsdepartementet for vurdering og prioritering. 

 

På denne bakgrunn vil vi presentere Legemiddelverkets budsjettanalyser og -vurderinger 

for hhv. STEMI og NSTEMI+UA-gruppen først separat – og til slutt samlet -i det 

følgende. Først vil vi anslå antall pasienter. 

 

 

Antall pasienter 

Anslagene er usikre, bl.a. fordi det mangler dataregistre på feltet. Søker bruker et anslag på 

15000 pasienter med akutt koronarsykdom i Norge for 2007, og en antakelse om at antallet 

er konstant i årene framover. En sentral kilde for anslaget er en artikkel av Hagen et al 

2010 (20)  med data fra Norsk pasientregister. Legemiddelverket finner anslaget noe lavt. I 

artikkelen står det at antall utskrivninger med hoveddiagnosen hjerteinfarkt var 18192, 

mens antall personer utskrevet med hjerteinfarkt var 12246, dvs. 0,67 personer per 

utskrivninger. Ut ifra figur 1 i artikkelen synes antall utskrivninger å ha økt til ca. 19500 i 

år 2007. Om forholdstallet mellom personer og utskrivninger er det samme som i 2004, 

skulle det tilsi 13126, avrundet til 13000, personer utskrevet med hjerteinfarkt i 2007.  

 

Søker baserer seg på bl.a. en artikkel av Aune et al 2004 (21) for å anslå antallet med 

ustabil angina (UA). Ut ifra figur 1 i artikkelen kan det synes som antall innlagte pasienter 

med UA er om lag 25-30 % av antall innlagte med hjerteinfarkt. Dataene er fra Vestfold og 

er opp mot 10 år gamle. I mangel av andre data bruker vi likevel et forholdstall på 27,5%. 

Dette gir et anslag på 27,5 % x13126 = 3610, grovt avrundet til 3500 UA-pasienter i 2007. 

 

Da får vi et totalanslag på 13000+3500 = 16500 pasienter med akutt koronarsykdom i 

2007. Vi har således oppjustert søkers nivåanslag noe. Vi antar likevel, som søker at 

antallet holder seg konstant i vår budsjettberegningsperiode. Antall utskrivninger i Hagen 

et al  ser ut til flate ut – etter en vekst gjennom første del av 2000-tallet mye grunnet bred 

innføring av ny diagnostikk (20). 

 

Vi bruker søkers anslag på antall STEMI-pasienter: 4000 i hvert år i beregningsperioden. I 

Widimsky et al 2010  er antall STEMI-pasienter per år i Norge anslått til 3900 (22). 

SWEDEHEART sin årlige rapport for 2009, figur 5b, indikerer at STEMI pasientene 

utgjør ca. 30 % av STEMI+NSTEMI-gruppen (23). Kombinert med våre tall over tilsier 

dette et sted mellom 3900 og 4000 STEMI-pasienter i Norge.  
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Dette innebærer at vi antar at det er 12500 NSTEMI-+UA-pasienter i vår analyse. 

Det regnes på Folketrygdens antatte legemiddelutgifter i to scenarier; ett der Brilique ikke 

har forhåndsgodkjent refusjon og ett der det har forhåndsgodkjent refusjon fra og med 

1.1.2012. Det antas at antall pasienter er likt i de to scenariene. 

 

 

 

5. STEMI 

 

Markedsandeler (volum) 

For markedsandeler for 2011 har søker tatt utgangspunkt i andeler fra IMS for juli 2011. 

Tilsvarende andeler viser Farmastat-tall som Legemiddelverket har tilgang til. For 

fremskrivning av markedsandeler for ticagrelor (ved refusjon av ticagrelor) og prasugrel 

(med og uten refusjon av ticagrelor) har søker intervjuet fem norske hjertespesialister som 

arbeider innen dette feltet av kardiologien. Legemiddelverket har sett spørsmål og svar. 

Spørsmålene er hypotetiske og det er stor spredning i svarene. Søker har brukt 

spesialistenes gjennomsnittsanslags (50 %)  for anslag på markedsandel for Efient i 2016 

dersom Brilique ikke får refusjon. Men, for Efients og Briliques markedsandeler i 2016 

dersom Brilique får forhåndsgodkjent refusjon, har søker brukt anslag (hhv. 10 % og 50 %) 

som er lavere enn hva som var gjennomsnittet av spesialistenes svar (hhv. 19 % og 67 %). 

Bruken av data er inkonsistent og Legemiddelverket har valgt å bruke spesialistenes 

gjennomsnittssvar i våre beregninger, men usikkerheten rundt tallene er stor. For de andre 

markedsandelene enn nevnt over har Legemiddelverket brukt søkers antakelser.  

 

Tabellene under viser antakelsene om markedsandeler 

 

Tabell 15. Markedsandeler (volum) innen STEMI-gruppen dersom Brilique gis refusjon 

 
Market shares (volume) 
within the ACS market 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Clopidogrel gx 
       Plavix 
       Brilique  
       Efient   

       

 

Tabell 16. Markedsandeler (volum) innen STEMI-gruppen dersom Brilique ikke gis 

refusjon 

 
Market shares (volume) within the ACS 
market 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Clopidogrel gx 
       Plavix 
       Brilique  
       Efient   
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Legemiddelkostnader 

Som søker bruker vi en adherence rate på 82,5 % for alle legemidlene, hovedsakelig basert 

på data fra PLATO. Siden søker leverte sin refusjonssøknad er prisen på Efient redusert og 

refusjonsvilkårene til Plavix/klopidogrel er endret fra 9 til 12 måneders behandling. 

Dessuten har Plavix trinnpris, noe som ikke var innbakt i søkers analyse. Vi har derfor 

endret søkers forutsetning på disse punktene. 

 

Årlige legemiddelkostnader (kr, inkl mva) blir da som følger: 

 

Costs  Brilique 
gx 

clopidogrel Efient Plavix 

OAP costs daily (AUP) 24,61 4,25 18,63 4,25 
Maximum days of 
treatment 365,00 365,00 365,00 365,00 

Adherence 82,5% 82,5% 82,5% 82,5% 

One year cost 7 411 1 280 5 610 1280 

 

 

 

Antatt salg 

Med forutsetningene over blir anslagene på framtidig salg i de to scenariene som vist i 

tabellene under. Søker har antatt at hver av pasientene betaler 1880 kr (dvs. 

egenandelstaket) i egenandel for legemidlene. Vi vurderer dette anslaget som altfor høyt. 

Mange av pasienter vil antakelig - ut ifra sykdom og alder - også bruker andre legemidler 

og helsetjenester slik at frikort oppnås før alle reseptene for legemidlene i denne 

budsjettanalysen skal betales. Det er vanskelig å anslå egenandeler, men Legemiddelverket 

vil bruke et anslag på 10 %, i tråd med tilsvarende analyser tidligere.  

 

 

Tabell 17. Antatt salg for STEMI-gruppen dersom Brilique innvilges refusjon. Kr 

 
Brilique drug cost 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of STEMI patients 
      Brilique market share of STEMI 
      Number of Brilique patients 
      Brilique drug costs 

       Co-pay 
       

        Clopidogrel gx drug costs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of STEMI patients 
       Clop market share of STEMI 
       Number of Clop patients 
       Clopdrug costs 
       Co-pay 

       

        Plavix drug costs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of STEMI patients 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Plavix market share of STEMI 
       

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)
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Number of Plavix patients 
      Plavix drug costs 

       Co-pay 
       

        Efient drug costs 2010 
      Total number of STEMI patients 
      Efient market share of STEMI 
      Number of Efient patients 
      Efient drug costs 

       Co-pay 
       

        Budget Impact on National Pharmaceutical Budget 
      Sum Brilique, Plavix, Efient, Clopidogrel 
      Co-payment   
      Sum 

   
       

 

 

 

Tabell 18. Antatt salg for STEMI-gruppen dersom Brilique ikke innvilges refusjon  

  Kroner 
 
Brilique drug cost 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of STEMI patients 
       Brilique market share of STEMI 
       Number of Brilique patients 
       Brilique drug costs 
       Co-pay 
       

        Clopidogrel gx drug costs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of STEMI patients 
       Clop market share of STEMI 
       Number of Clop patients 
       Clop drug costs 
       Co-pay 

       

        Plavix drug costs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of STEMI patients 
       Plavix market share of STEMI 
       Number of Plavix patients 
       Plavix drug costs 
       Co-pay 
       

        Efient drug costs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total number of STEMI patients 
       Efient market share of STEMI 
       Number of Efient patients 
       Efient drug costs 
       Co-pay 
       

        Budget Impact on National Pharmaceutical Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sum Brilique, Plavix, Efient,Clopidogrel 
      

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)

Formatert: Engelsk (USA)
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Co-payment   
      

Sum 

  
 
 

       

 

 

 

Virkning på Folketrygdens legemiddelbudsjett (STEMI pasienter) - 

Legemiddelverkets vurdering  

 

Tabellen 19 under summerer opp antatt virkning på Folketrygdens legemiddelbudsjett for 

den ene pasientgruppen (STEMI). Anslagene om folketrygdens årlige merutgifter knyttet 

til eventuell forhåndsgodkjent refusjon av ticagrelor for pasienter med ST-elevasjon 

(STEMI) i år 5 (år 2016) beløper seg til om lag 10 mill norske kroner. Dette er over 

bagatellgrensen. Tallene er imidlertid svært usikre, og vil variere med anslagene på antallet 

pasienter med akutt koronarsykdom, STEMI-andelen av disse, markedsandeler, adherence, 

egenandeler m.m. Legemiddelverket har ikke data for å anslå sannsynlighetsfordelingen av 

disse parametrene, og kan dermed ikke oppgi en sannsynlighetspredning på hele 

budsjettanslaget.  

 

Det var stor variasjon i legenes anslag (5 leger) på mulige markedsandeler for 2016. For å 

illustrere hvordan denne usikkerheten knyttet til anslagene på enkelte markedsandeler vil 

slå ut på budsjettvirkninger vil vi gi følgende eksempler: 

 Dersom vi bruker legeanslagene som gir lavest budsjettvirkning for Brilique – dvs. 

lavest markedsandel for Brilique med refusjon (50 %) og høyeste andeler for 

Efient (92,5%)  uten Brilique-refusjon og 40 % med Brilique-refusjon blir 

budsjettvirkningen kun 2,6  millioner kroner i 2016. 

 Dersom vi bruker legeanslagene som gir høyest budsjettvirkning for Brilique – 

dvs. høyest markedsandel for Brilique med refusjon (85%) og laveste andeler for 

Efient (15% ) uten Brilique-refusjon og 5 % med Brilique-refusjon blir 

budsjettvirkningen hele 17 millioner kroner i 2016. 

 Dersom vi bruker søkers antatte markedsandeler for hhv. ….. 

 

 

 

Dette eksemplet illustrerer den store usikkerheten i anslagene om budsjettkonsekvenser 

frem i tid grunnet mange ukjente parametre. 
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Tabell 19. Virkning på Folketrygdens legemiddelbudsjett av at Brilique gis 

forhåndsgodkjent refusjon for STEMI-pasienter 

 
With reimbursement 
 

      Budget Impact on National Pharmaceutical Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sum Brilique, Plavix, Efient, Clopidogrel gx 6 864 927 8 264 315 10 889 885 15 434 463 19 979 042 24 840 885 

Co-payment 686 493 826 432 1 088 988 1 543 446 1 997 904 2 484 089 

Sum   6 178 435 7 437 884 9 800 896 13 891 017 17 981 137 22 356 797 

         
 
 

Without reimbursement 
 

      Budget Impact on National Pharmaceutical Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sum Brilique, Plavix, Efient,clopidogrel gx 6 230 397 7 789 261 9 348 125 10 906 988 12 465 852 13 851 509 

Co-payment 623 040 778 926 934 812 1 090 699 1 246 585 1 385 151 

Sum   5 607 357 7 010 335 8 413 312 9 816 290 11 219 267 12 466 358 

        Budget Impact in 2016 of granting Brilique reimbursement in 2012 
  

9 890 439 

 
 
 
 

 

 

 

2. NSTEMI + UA 

 

Markedsandeler (volum) 

For NSTEMI/UA-gruppen, er antakelsene omkring utvikling av markedsandeler de samme 

som for STEMI-gruppen, med unntak av andelene for Efient som søker antar er lavere fori 

NSTEMI-gruppen enn hva man har antatt for STEMI-gruppen. Legemiddelverket har 

brukt søkers Efient-antakelser.  

 

Tabellene under viser antakelsene om markedsandeler 
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Tabell 20. Markedsandeler (volum) innen NSTEMI-/UA-gruppen dersom Brilique gis 

refusjon 

        

         
Market shares (volume) within the 
ACS market 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Clopidogrel gx 
       Plavix 
       Brilique  
       Efient   

       

 

 

 

Tabell 21. Markedsandeler (volum) innen NSTEMI-/UA-gruppen dersom Brilique ikke gis 

refusjon 

         

Market shares (volume) within the ACS market 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Clopidogrel gx 
       Plavix 
       Brilique  
       Efient   

       

 

Legemiddelkostnader 

Som for STEMI-analysen 

 

 

 

Virkning på Folketrygdens legemiddelbudsjett  

 

Tabellen 22, under, summerer opp. Virkningen er på 40,9 millioner kroner i år 2016, dvs. i 

år 5 etter evt forhåndsgodkjent refusjon, dvs. godt i overkant av bagatellgrensen. 

Tallene er imidlertid svært usikre, og vil variere med anslagene på antallet pasienter, 

markedsandeler, adherence, egenandeler m.m.  
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Tabell 22 Virkning på Folketrygdens legemiddelbudsjett av at Brilique gis 

forhåndshodkjent refusjon for NSTEMI-+UA-pasienter 

     
With reimbursement 

      Budget Impact on National Pharmaceutical Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sum Brilique, Plavix, Efient, Clopidogrel gx 20 911 626 24 743 441 32 407 073 43 902 519 55 397 966 68 426 139 

Co-payment 5 762 535 5 353 852 5 976 240 6 549 883 6 979 551 7 562 491 

Sum   15 149 091 19 389 589 26 430 833 37 352 637 48 418 416 60 863 648 

        Without reimbursement 
      

Budget Impact on National Pharmaceutical Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sum Brilique, Plavix, Efient,clopidogrel gx 17 792 046 18 658 081 19 524 117 20 011 262 20 552 534 22 176 351 

Co-payment 1 779 205 1 865 808 1 952 412 2 001 126 2 055 253 2 217 635 

Sum   16 012 841 16 792 273 17 571 705 18 010 136 18 497 281 19 958 716 

        Budget Impact in 2016 of granting Brilique reimbursement in 2012 
  

40 904 933 

 

 

Usikkerheten i anslagene er like stor for denne pasientgruppen som for pasientene med 

STEMI, se diskusjonen og eksempler ovenfor. 

 

 

3. Hele pasientgruppen (STEMI+NSTEMI + UA) 

 

Virkning på Folketrygdens legemiddelbudsjett  

Ved å slå sammen tallene i de to analysene hvor vi har tatt utgangspunkt i 

gjennomsnittsverdiene for antatte markedsandeler for beregne budsjettkonsekvenser (10 

mill + 40,9 mill) kommer vi til at samlet virkning er på drøye 50 millioner kroner i år 2016, 

dvs. i år 5 etter evt forhåndsgodkjent refusjon. Dette er et estimat som er godt i overkant av 

bagatellgrensen. Tallene er imidlertid svært usikre, og vil variere med anslagene på antallet 

pasienter, markedsandeler, adherence, egenandeler m.m.  

 

 

Konklusjon 

Legemiddelverket og søker har beregnet at virkningene på folketrygdens 

legemiddelbudsjett av forhåndsgodkjent refusjon for hele den omsøkte pasientgruppen 

(STEMI OG NSTEMI+UA) sannsynligvis vil overstige bagatellgrensen på 5 millioner 

kroner i år 2016. Legemiddelverket har anslått at budsjettvirkningen er på om lag 50 

millioner kroner. Adskilte beregninger for STEMI-gruppen og NSTEMI/UA gruppen tyder 

på at bagatellgrensen antakelig også vil overskrides for STEMI gruppen isolert. 

Beregningene er svært usikre, og vil blant avhenge av antall ACS-pasienter, legemidlenes 
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markedsandeler og behandlingsretningslinjer i årene framover. Etter en samlet vurdering 

vil Legemiddelverket sende denne refusjonsvurderingen med anbefaling om refusjon for 

både STEMI- og NSTEMI-/UA-gruppen til Helse- og omsorgsdepartementet for politisk 

prioritering. 

 

 VEDTAK  

Søknaden om refusjon for ticagrelor (Brilique) oppfyller ikke vilkårene i 

legemiddelforskriftens § 14-15 første ledd og kan dermed ikke innvilges. Søknaden vil bli 

behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utredning oversendes Helse og 

omsorgsdepartementet jf. § 14-32.  

 

 

 

Statens legemiddelverk, 14.11. 2011 

 

 

 

Kristin Svanqvist (e.f.) 

 

seksjonssjef  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget om å innvilge forhåndsgodkjent refusjon for 

ticagrelor ble behandlet i Stortinget jf. Prop. 1 S Tillegg 

4 (2011-2012) den 6.desember 2011. Forhåndsgodkjent 

refusjon ble innvilget med virkning fra 1.januar 2012.  

Se vedlagt refusjonsvedtak av 08.12.2011. 

 

 

 

Saksbehandlere 

 

 

Morten Aaaserud 

 

 

Krystyna Hviding 
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