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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 Bevisbyrden knyttet til 

dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos søkeren. Analysen 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.  

Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 

legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet i dette systemet 

så lenge budsjettvirkningen ved innføring er under bagatellgrensen. 

 

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 tikagrelor 60 mg (Brilique) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 

814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.  

 

Bakgrunn 
Legemiddelverket vedtok forhåndsgodkjent refusjon for Brilique 90 mg i år 2011. Ny refusjonssøknad 
gjelder utvidet indikasjon for ny styrke. Brilique 60 mg, administrert sammen med acetylsalisylsyre 
(ASA), er til forlenget behandling hos pasienter som har hatt et hjerteinfarkt for minst ett år siden, og 
som har høy risiko for å utvikle nye aterotrombotiske hendelser. I underkant av 3000 pasienter er 
aktuelle for behandling med Brilique hvert år i Norge. Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt 
i dokumentasjon innsendt av AstraZeneca. 
 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Den kliniske effekten ved langtidsbehandling er dokumentert i en større klinisk studie som ligger til 
grunn for utstedelse av markedsføringstillatelsen. Brilique 60 mg 2 ganger daglig i kombinasjon med 
ASA var bedre enn ASA alene til  forebygging av aterotrombotiske hendelser (sammensatt 
endepunkt: kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag) med en konsistent behandlingseffekt under 
hele studieperioden med en relativ risikoreduksjon (RRR) på 16 % og en absolutt risikoreduksjon 
(ARR) på 1,27 %.  
Legemiddelverket mener at den kliniske effekten er godt dokumentert med overførbarhet til norske 

forhold. 

Varighet av behandling 

Legemiddelverket mener at forlenget behandling med Brilique etter akutt koronarsyndrom (AKS) 

oppfyller kriteriet om langvarig behandling i blåreseptforskriften. 

 

Alvorlighet og helsetap 

Tilsvarende som for legemidlene som i dag er inkludert i blåreseptordningen (§2) for samme 

bruksområde, vurderer Legemiddelverket at de faglige kriteriene med hensyn til alvorlighet av 

sykdommen er oppfylt. 

 

Kostnadseffektivitet 

Legemiddelverket har vurdert at kostnadene ved bruk av Brilique står i et rimelig forhold til den 

nytten behandlingen gir.  
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Vedtak:  

Legemiddelverket har vedtatt at Brilique 60 mg (tikagrelor) innvilges forhåndsgodkjent refusjon fra 

01-12-2016 med følgende refusjonsinformasjon: 

 

Refusjonsberettiget bruk:  
Tikagrelror administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot 
aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (AKS) eller et 
tidligere hjerteinfarkt og en høy risiko for å utvikle aterotrombotiske hendelser. 

Refusjonskoder: 
ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
A89 
 
K74 
K75 
 

Blodkarimplantat 
problemer 
Angina pectoris ustabil 
Akutt hjerteinfarkt 
 
 

227 
 
227 
227 

I20.0 
I21  
I22 
Z95.5 
 
 
Z95.8 

Ustabil angina 
Akutt hjerteinfarkt 
Påfølgende hjerteinfarkt 
Status med angioplastisk 
koronarimplantat og –
transplantat 
Status med andre spes. impl. 
og transpl. i hjerte og 
blodkar 

227 
227 
227 
227 
 
 
227 

      

Vilkår: 

227 Utover 1 års initiell behandling med ADP-reseptorhemmer skal sammenhengende 
behandling med tikagrelor 60 mg ikke overstige 3 år. 
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3-SIDERS SAMMENDRAG 

Metode 

Hurtig metodevurdering av legemiddelet Brilique (tikagrelor) 60 mg. Legemiddelverket har vurdert 

klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av tikagrelor etter forskrift av 28. juni 2007 

nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. 

Brilique 90 mg fikk innvilget forhåndsgodkjent refusjon i år 2011. Ny refusjonssøknad gjelder utvidet 

indikasjon for ny styrke. Brilique 60 mg, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er til 

forlenget behandling hos pasienter som har hatt et hjerteinfarkt for minst ett år siden, og som har 

høy risiko for å utvikle nye aterotrombotiske hendelser. Vurderingen tar utgangspunkt i 

dokumentasjon innsendt av AstraZeneca.  

Pasientgrunnlag i Norge 

Om lag 3000 pasienter er aktuelle for behandling med Brilique hvert år i Norge. 

 

Varighet av behandling 

Legemiddelverket mener at behandling etter akutt koronarsyndrom (AKS) oppfyller kriteriet om 

langvarighet i blåreseptforskriften. 

 

Alvorlighet og prognosetap 

Tilsvarende som for legemidlene som i dag er inkludert i blåreseptordningen (§2) for AKS vurderer 

Legemiddelverket at de faglige kriteriene med hensyn til alvorlighet av sykdommen er oppfylt. 

 

Behandling i norsk klinisk praksis 

I de første 12 månedene etter AKS er dobbel platehemming standard behandling både i Norge og iht. 

internasjonale retningslinjer. ASA benyttes i kombinasjon med ADP-reseptorhemmere (tikagrelor, 

klopidogrel eller prasugrel).  

ASA-behandling 75 mg startes umiddelbart etter at diagnosen koronarsykdom er stilt og fortsettes 
livet ut. Når det gjelder annen antitrombisk behandling etter 12 måneder, slutter de fleste pasienter i 
dag med ADP- reseptorhemmere etter 12 måneder. Nyere retningslinjer oppgir at dobbel 
platehemming utover 12 måneder bør vurderes for pasienter som har hatt akutt koronarsyndrom 
med høy risiko for å utvikle nye aterotrombotiske hendelser, så fremt pasientene har lav 
blødningsrisiko.  
 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Den kliniske effekten ved langtidsbehandling med tikagrelor er dokumentert i PEGASUS studien. 
I forhold til ASA alene, reduserte tikagrelor 60 mg 2 ganger daglig signifikant det primære 

sammensatte endepunktet for kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag. Hvert av legemidlene bidro 

til reduksjonen i det primære sammensatte endepunktet  med en konsistent behandlingseffekt 

http://www.felleskatalogen.no/medisin/substansregister/acetylsalisylsyre
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under hele studieperioden med en relativ risikoreduksjon (RRR) på 16 % og en absolutt 

risikoreduksjon (ARR) på 1,27 %.  

  
Sikkerhet 

De vanligst bivirkningene er dyspné, kontusjon, neseblødning og blødning på prosedyrestedet. 

Mindre vanlige: Øvrige blødninger (herunder alvorlige), svimmelhet, hodepine, gastritt, oppkast, 

diaré, magesmerter, kvalme, utslett, pruritus og allergiske reaksjoner, inkl. angioødem. 

Både alvorlige og mindre alvorlige blødninger var høyere med tikagrelor kombinert med ASA enn for 
ASA alene.  
 

Kostnadseffektivitet  

Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene er de 

samme som i hovedanalysen til produsent, bortsett fra at analysen ikke avgrenses til pasienter som 

har et avbrudd i tidligere behandlingen med APD-reseptorhemmer på mindre enn 30 dager, men tar 

hensyn til at avbrudd i behandlingen kan være inntil ett år for noen pasienter. 

 

Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig (heretter hovedanalysen) er 

som følgende: 

Tabell 1: Resultater fra hovedanalysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) for tikagrelor (60 mg) sammenliknet med ASA 

alene er om lag 200 000 NOK.  

For mange pasienter vil AKS medføre redusert livskvalitet. Det er store individuelle variasjoner i 

hvordan pasienter opplever sykdommen. Legemiddelverket har gjort tentative 

alvorlighetsberegninger på gruppenivå.  

Basert på merkostnad per vunnet QALY har Legemiddelverket vurdert at tikagrelor + ASA 

sammenliknet med ASA monoterapi, er kostnadseffektiv ved forlenget behandling hos pasienter som 

 Brilique 60 mg 

kombinasjon med 

ASA 

ASA Differanse 

Totale kostnader         97 162         85 660        12 462 

Totale QALYs 

Totale leveår 

8,947 

         10,590 

8,890 

        10,523 

0,0568 

          0,0666 

Merkostnad per vunnet 

QALY 

Merkostnad per vunnet 

leveår 

                                          219 917 

                                         187 675 
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har hatt et hjerteinfarkt for minst ett år siden, og som har høy risiko for å utvikle nye 

aterotrombotiske hendelser.  

Budsjettkonsekvenser 

Legemiddelverket antar at budsjettvirkningen for folketrygden ved å ta i bruk tikagrelor 60 mg ved 

behandling av AKS vil være om lag 21 millioner NOK i år 5. Budsjettberegningene er usikre og 

forenklede.  
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1 BAKGRUNN 

1.1 AKUTT KORONARSYNDROM OG OG HJERTEINFARKT 
 

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

som har akutte brystsmerter som skyldes nedsatt blodtilførsel til hjertemuskulaturen. Sentralt i 

patogenesen ved akutt koronarsykdom er plakkruptur med trombedannelse og økt spasmetendens. 

Dette innebefatter diagnosene hjerteinfarkt uten ST-elevasjon eller med ST-elevasjon og ustabil 

angina. Mekanismen for et akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon er i praksis alltid en 

trombotisk okklusjon av en koronararterie. Ruptur av et aterosklerotisk plakk ligger til grunn for 

trombedannelsen [1]. Det er en klinisk tilstand som følge av akutt celledød av hjertemuskelceller 

forårsaket av iskemi på grunn av ubalanse mellom muskelcellenes tilgang til og behov for oksygen. 

[2].  

Akutt koronarsyndrom skyldes rift eller erosjon av endotelet i en koronararterie med trombedanning 

og sykdomsbildet varierer med graden av obstruksjon i arterien, omfanget av trombedanning og 

størrelsen av perfusjonsområdet for den aktuelle arterien [3]. AKS og hjerteinfarkt oppstår generelt 

på grunn av aterosklerose i åreveggen i en eller flere av koronararteriene.  

Et stort antall pasienter innlegges årlig i norske sykehus med akutt koronarsykdom. Hyppigheten av 

hjerteinfarkt med ST-elevasjon har avtatt de siste 20 årene, spesielt i yngre aldersgrupper. Antall 

hjerteinfarkt uten ST-elevasjon 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 [1].  

Forekomsten av AKS kan variere i forhold til alder, kjønn, etnisitet, sosial status og geografisk 

opprinnelse. Som andre typer hjerte- og karsykdommer, er de vanligste risikofaktorene høyt 

blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, usunt kosthold, fysisk inaktivitet, overvekt, diabetes, økende 

alder og genetisk predisposisjon. 

 

Tall fra norsk hjerteinfarktregister viser at det er registrert 13 330 hjerteinfarkt i Norge i løpet av 

2014, fordelt på 12 555 pasienter (Tabell 2). Dekningsgradanalyser tyder på at hele 86 % av pasienter 

som ble utskrevet fra norske sykehus med diagnosen akutt hjerteinfarkt, ble meldt til Norsk 

hjerteinfarktregister. Av 13 330 hjerteinfarkt ble 40 % behandlet på to eller flere sykehus. Flertallet 

av hjerteinfarktene (73 %) ble klassifisert som ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI), de resterende (24 

%) er ST-elevasjonsinfarkt (STEMI). Median alder var 73 år og 36 % av pasientene var kvinner. Median 

alder var 69 år for menn og 79 år for kvinner [4]. 
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Tabell 2: Antall registrerte hjerteinfarkt i Norge 2014 (kilde: Norsk hjerteinfarktregister 2014). 

 

1.2 ALVORLIGHETSGRAD  
Brilique, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for å forebygge  
aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med 
- akutt koronarsyndrom (AKS) eller 
- et tidligere hjerteinfarkt og en høy risiko for å utvikle aterotrombotiske hendelser 
 
Andre legemidler med tilsvarende bruksområde har forhåndsgodkjent refusjon i blåreseptordningen 
(klopidogrel, rivaroksaban og prasugrel).  Legemiddelverket har således vurdert at disse tilstandene 
oppfyller kriteriet om alvorlighet for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon. 
 
Tilsvarende som for legemidlene som i dag er inkludert i blåreseptordningen (§2) for samsvarende 

bruksområde, vurderer Legemiddelverket at de faglige kriteriene med hensyn til alvorlighet av 

sykdommen og langvarighet av behandlingen er oppfylt. 

Det faglige kriteriet om kostnadseffektivitet i legemiddelforskriften sier at kostnadene skal stå i et 
rimelig forhold til nytten av behandlingen. Hva som er rimelig kan avhenge av alvorlighetsgrad. Da 
kan det være nyttig å benytte en kvantitativ metode for å gradere alvorligheten for pasienter med 
akutt koronarsyndrom. Vi refererer derfor til en tentativ beregning av alvorligheten knyttet til 
forebygging av nye kardiovaskulære hendelser for pasienter med akutt koronarsyndrom, i 
refusjonsvurderingen for rivaroksaban (Xarelto) ved AKS. Her ble det tatt utgangspunkt i tilstanden 
som det særlig forebygges mot, dvs. nye aterotrombotiske hendelser (hjerteinfarkt/slag).  
 
Beregning gav et absolutt prognosetap (APT) på om lag 7 QALYs, og et relativt prognosetap (RPT) på 
43 %. Beregningene er grove og usikre. Det vil kunne være store variasjoner blant de individuelle 
pasientene. Beregningene tilsier at på gruppenivå er aterotrombotiske hendelser alvorlige, men at de 
i gjennomsnitt ikke medfører et så stort prognosetap som flere andre sykdommer, som for eksempel 
metastatisk brystkreft. 
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1.3 BEHANDLING  
Behandlingsmålet ved AKS er å gjenopprette blodstrømmen i koronar for å hindre eller begrense 

skade på hjertemuskelen og for å redusere risikoen for komplikasjoner og begrense utvikling av 

hjerteinfarkt. Pasienter med akutt koronarsyndrom behandles enten invasiv med perkutan koronar 

intervensjon (PCI) eller koronar bypass (CABG) eller ikke-invasiv med medikamentell behandling.  

Alle pasienter med ACS skal innlegges på sykehus.  Hos de fleste pasientene kan man ved hjelp av 

anamnese, EKG og biokjemiske myokardskademarkører stille en diagnose og gjøre en 

prognosevurdering i løpet av de første timene. Behandlingen avhenger av om pasienten har 

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

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) 
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. Ved trombolytisk 
behandling skal det gis adjuvant behandling med acetylsalisylsyre og klopidogrel.  
 

Legemiddelbehandling ved ustabil angina/hjerteinfarkt uten ST-elevasjon kan deles inn i behandling 

rettet mot myokardiskemi (antiiskemisk behandling) og behandling rettet mot den aktive 

trombotiske prosess (antitrombotisk behandling) som foreligger ved tilstanden. 

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. Den 

antitrombotiske behandling er rettet mot økt trombocyttaktivering og fibrindannelse som er sentrale 

i patogenesen ved ustabil angina og ikke-ST-elevasjonsinfarkt. 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 [1] 

Medikamentell behandling av pasienter med AKS i løpet av de første 12 månedene 

Sekundær forebyggende medikamentell behandling, som platehemmere, statiner, betablokkere og 

ACE-hemmere / angiotensin reseptor II antagonister, er viktig for å redusere risikoen for nye 

kardiovaskulære hendelser og død etter AMI. 

Europeiske retningslinjer anbefaler dobbel platehemmende behandling med ASA og en ADP-reseptor 

hemmer hos pasienter med ST-elevasjon (STEMI) og uten ST-segment elevasjon (NSTEMI), uavhengig 

av revaskularisering i 12 måneder [5]. 

Disse anbefalingene er i samsvar med retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse 

utgitt av Norsk Selskap for Trombose og Hemostase  [6]. 

 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFx8yFr7vOAhVDiiwKHXtdAesQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngiotensin_II_receptor_antagonist&usg=AFQjCNEt1kvkq8i4PdGP4XFn8uzogzTrPA&bvm=bv.129422649,d.bGg
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ADP-reseptorhemmere 

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

indiksjoner/ pasientgrupper. Refusjon av legemidlene er begrenset oppad til 12 måneders 

behandling. 

Indikasjonen for de tre ADP-reseptorhemmerene, klopidogrel, prasugrel og tikagrelor, er noe 

forskjellig. Prasugrel er indisert for AKS pasienter behandlet med PCI. Tikagrelor er indisert hos AKS 

pasienter som behandles medikamentelt og pasienter som behandles med perkutan koronar 

intervensjon (PCI) eller bypassgraft til koronararterie (CABG). Klopidogrel har tilsvarende indikasjon 

som tikagrelor ved AKS.  Alle er indisert i kombinasjon med ASA hos AKS pasienter. 

Dobbel platehemming i de første 12 månedene er standard behandling både i Norge og iht. 

internasjonale retningslinjer [7]. ASA benyttes i kombinasjon med ADP-reseptorhemmere pga. 

synergistiske effekter. Acetylsalisylsyre 75-160 mg benyttes daglig i tillegg til enten klopidogrel 75 mg 

daglig, tikagrelor 90 mg 2 ganger daglig eller prasugrel 1 gang daglig i 12 måneder. Studier har vist at 

tikagrelor har bedre effekt enn klopidogrel (for pasienter som ikke blir revaskularisert) [7, 8]. 

Medikamentell behandling av pasienter med AKS etter de første 12 månedene  

ASA-behandling 75 mg startes umiddelbart etter at diagnosen koronarsykdom er stilt og fortsettes 
livet ut. Videre skal pasienter fortsette med forebyggende medikamentell behandling, eksempelvis 
statiner og blodtrykksmedisiner. Når det gjelder antitrombisk behandling etter 12 måneder, vil de 
fleste pasienter slutte med ADP reseptor-hemmere etter 12 måneder. 
 
Retningslinjer anbefaler bruk av ADP reseptor-hemmere etter 12 måneder for pasienter som har hatt 
akutt koronarsyndrom en høy risiko for å utvikle nye aterotrombotiske hendelser,  hos pasienter med 
lav blødningsrisiko [9]. Dersom det ikke foreligger økt blødningsrisiko, anbefales behandling i 12 
måneder. Men det åpnes også for individuell tilpasning, der både lengre og kortere varighet kan 
forsvares.  
 
De vanligste risikofaktorene for AKS er høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, usunt kosthold, fysisk 
inaktivitet, overvekt, diabetes, økende alder og genetisk predisposisjon. De viktigste risikofaktorene 
for tilbakevendende iskemi er bl.a diabetes mellitus, tilbakevendende MI, koronarsykdom i flere 
blodkar, kronisk nyresykdom og høy alder (≥ 65 år). 
 
Forhåndsgodkjent refusjon av ADP-reseptorhemmer er begrenset oppad til 12 måneders behandling.  
Tall fra HELFO viser at det er en del pasienter som fortsetter på ADP-reseptohemmer (klopigogrel) , 
selv etter 12 måneder. Denne bruken under individuell refusjon omfatter ikke bare pasienter med 
tidligere AKS men også pasienter med tidligere iskemisk slag og perifer arteriell sykdom (PAD).  

1.3.1 Behandling med tikagrelor 
Godkjent indikasjon:  

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

http://www.felleskatalogen.no/medisin/substansregister/acetylsalisylsyre
http://www.felleskatalogen.no/medisin/substansregister/klopidogrel
http://www.felleskatalogen.no/medisin/substansregister/klopidogrel
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aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (AKS) eller et tidligere 

hjerteinfarkt og en høy risiko for å utvikle aterotrombotiske hendelser. 

Virkningsmekanisme: 

Brilique inneholder tikagrelor som tilhører den kjemiske klassen cyklopentyl-triasolopyrimidiner 

(CPTP) som er en oral, direktevirkende, selektiv og reversibelt bundet P2Y12-reseptorantagonist som 

hindrer ADP-mediert P2Y12 avhengig blodplateaktivering og -aggregering. 

Anbefalt dosering: 

Brilique 60 mg to ganger daglig er den anbefalte dosen når det kreves forlenget behandling i minst 

ett år for pasienter med tidligere hjerteinfarkt og som har en høy risiko for en aterotrombotisk 

hendelse. Behandling kan startes uten avbrudd som en kontinuerlig behandling etter den initiale 1- 

årsbehandlingen med Brilique 90 mg eller annen behandling med ADP- reseptorhemmer hos 

pasienter med akutt koronarsyndom med en høy risiko for en aterotrombotisk hendelse. Behandling 

kan også startes opptil 2 år etter et hjerteinfarkt eller innen 1 år etter avslutning av tidligere 

behandling med ADP-reseptorhemmer. Det er begrensede data på effekt og sikkerhet av Brilique 

utover 3 år med forlenget behandling. Pasienter som tar Brilique, skal også ta ASA daglig i en lav 

vedlikeholdsdose på 75-150 mg, med mindre dette er spesielt kontraindisert. 

 
Bivirkninger: 
Sikkerhetsprofilen til tikagrelor er evaluert i to store fase 3 utfallsstudier (PLATO og PEGASUS) som 
inkluderte mer enn 39 000 pasienter. De vanligst rapporterte bivirkningene er dyspné, kontusjon, 
neseblødning og blødning på prosedyrestedet. Mindre vanlige: Øvrige blødninger (herunder 
alvorlige), svimmelhet, hodepine, gastritt, oppkast, diaré, magesmerter, kvalme, utslett, pruritus og 
allergiske reaksjoner, inkludert angioødem. 
 

1.3.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  

 
Det finnes ikke nasjonale faglige retningslinjer for behandling av akutt koronarsyndrom. I norsk 
klinisk praksis brukes i stor grad retningslinjer fra  ESC (European society of cardiology) [5] eller 
«Antitrombotisk behandling og profylakse» utgitt av Norsk Selskap for Trombose og Hemostase [6]. 
Hensikten med legemiddelbehandlingen er å redusere symptomene og bedre prognosen. Det 
viktigste prinsippet for valg av medikament er at de er dokumentert å forebygge sykdom og død. 
Toleranse for og bivirkninger av medikamentet er også viktig. For nærmere omtale av anbefalinger 
iht. retningslinjene, se innledning 1.3. 
 
For gjeldende populasjon vil tikagrelor (90 mg) eller klopidogrel sammen med ASA, være dagens 

standardbehandling det første året etter hjerteinfarkt. Deretter skal disse pasientene bruke 

acetylsalisylsyre monoterapi resten av sin levetid. Behandling med ADP-reseptorhemmeren 

klopidogrel utover initielle behandlingen på ett år antas å være aktuelt for et begrenset antall 

pasienter. Legemiddelverket mener at behandlingsalternativet ASA monoterapi er mest relevant ved 

forlenget behandling utover ett år etter AKS og i samsvar med kliniske retningslinjer. 
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2 KLINISK DOKUMENTASJON FOR RELATIV EFFEKT MED 

TIKAGRELOR (BRILIQUE) 

2.1 OVERSIKT OVER RELEVANTE, INNSENDTE STUDIER  
Sikkerhet og effekt av tikagrelor hos voksne pasienter med et tidligere hjerteinfarkt er undersøkt i en 
stor fase III studie (PEGASUS-studien). Refusjonssøknaden og den inkluderte helseøkonomiske 
analysen er i stor grad basert på data fra denne studien, og Legemiddelverket fokuserer derfor på 
omtale av denne studien. 

2.1.1 PEGASUS-studien [10, 11] 
(PrEvention with TicaGrelor of SecondAry Thrombotic Events in High-RiSk Patients with Prior AcUte 

Coronary Syndrome - Thrombolysis In Myocardial Infarction Study Group). 

PEGASUS-studien var en hendelsesdrevet, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, 
parallellgruppe, internasjonal multisenterstudie med 21 162 pasienter som undersøkte forebygging 
av aterotrombotiske hendelser med tikagrelor gitt i 2 doser (enten 90 mg 2 ganger daglig eller 60 mg 
2 ganger daglig) kombinert med lavdose ASA (75-150 mg) sammenlignet med ASA-behandling alene 
hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt og med andre riskofaktorer for aterotrombose. 
 
Pasientene kunne delta i studien dersom de var 50 år eller eldre og hadde et tidligere hjerteinfarkt (1 

til 3 år før randomisering) og hadde minst en av følgende risikofaktorer for aterotrombose: alder ≥ 65 
år, diabetes mellitus som krevde medisinering, et andre tidligere hjerteinfarkt, bekreftet 
koronararteriesykdom i flere blodkar eller kronisk alvorlig nyresykdom. 
 
Pasientene kunne ikke delta i studien om det var planlagt bruk av en P2Y12-reseptorantagonist, 
dipyridamol, kilostazol eller antikoagulasjonsbehandling i løpet av studieperioden, dersom de hadde 
en blødningslidelse eller en historie med iskemisk slag eller intrakraniell blødning, en tumor i 
sentralnervesystemet eller unormal intrakranielle blodkar, dersom de hadde hatt en gastrointestinal 
blødning innen de 6 siste månedene eller omfattende kirurgi innen de 30 siste dagene. 
 
Studien sammenlignet effekten av langtidsbehandling med tikagrelor i kombinasjon med ASA 
sammenliknet med ASA alene (75 til 150 mg daglig) på forekomsten av det sammensatte 
endepunktet kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag (primært endepunkt). Sekundære 
endepunkter var kardiovaskulær død og total mortalitet. Det er begrensede data på effekt og 
sikkerhet av tikagrelor utover tre år. 
 
Majoriteten av pasientene hadde blitt behandlet med en ADP-reseptor hemmer under den første 

tiden etter hjerteinfarktet: (klopidpgrel 83,7 %, prasugrel 4,4 %, tiklopidin 0,5% og tikagrelor 0,4 %). 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over noen pasientkarakteristika for studiepopulasjonen: 

 

 

Resultater effekt 

Både 60 mg og 90 mg tikagrelor 2 ganger daglig i kombinasjon med ASA var bedre enn ASA alene for 

forebygging av aterotrombotiske hendelser (sammensatt endepunkt: kardiovaskulær død, 

hjerteinfarkt og slag) med en konsistent behandlingseffekt under hele studieperioden med en relativ 

risikoreduksjon (RRR) på 16 % og en absolutt risikoreduksjon (ARR) på 1,27 % for tikagrelor 60 mg, og 

15 % RRR og 1,19 % ARR for tikagrelor 90 mg. 

Selv om effektprofilene samsvarte mellom 90 mg og 60 mg finnes det holdepunkter for at den 

laveste dosen har en bedre toleranse- og sikkerhetsprofil med hensyn til risiko for blødning og 

dyspné. Kun Brilique 60 mg 2 ganger daglig sammen med ASA er derfor anbefalt til forebygging av 

aterotrombotiske hendelser (kardiovaskulær død, hjerteinfakt og slag) hos pasienter med tidligere 

hjerteinfarkt og en høy risiko for å utvikle en aterotrombotisk hendelse.  
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I forhold til ASA alene, reduserte tikagrelor 60 mg 2 ganger daglig signifikant det primære 

sammensatte endepunktet for kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag. Hvert av legemidlene bidro 

til reduksjonen i det primære sammensatte endepunktet (Kardiovaskulær død 17 % RRR og 

hjerteinfarkt 16 % RRR og slag 25 % RRR). 

Figur 1: Kaplan-Meier av det primære kliniske sammensatte endepunktet for kardiovaskukær død, hjerteinfarkt og slag. 

 

 

RRR for det sammensatte endepunktet fra 1 til 360 dager (17 % RRR) og fra 361 dager og utover (16 

% RRR) samsvarte. Det er begrensede data på effekt og sikkerhet av tikagrelor utover 3 år med 

forlenget behandling.  
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Tabell 3: Analyse av primære og sekundære effektendepunkter. 

 
Hazard ratio and p-verdier er beregnet for tikagrelor vs. ASA-behandling alene fra Cox proportional hazards modell med 
behandlingsgruppen som den eneste forklarende variabel. KM prosentandel kalkulert ved 36 måneder.Merknad: Antallet som hadde første hendelse av 

kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag er det faktiske antallet med første 
hendelse for hver av disse utfalene og summerer ikke opp til antall hendelser i det sammensatte endepunktet 
(s) Indikerer statistisk signifikans. KI = Konfidensintervall; CV = Kardiovaskulær; HR = Hazard ratio; KM = Kaplan-Meier; MI = Hjerteinfarkt; N = Antall 
pasienter. 

En rekke subgruppeanalyser ble utført og effekten på primært endepunkt var generelt konsistent i 

ulike undergrupper. Subgruppeanalyser etter tidspunkt fra hjerteinfarkt til start av forlenget 

behandling viste at hazard ratio var gunstigere hos pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt for mindre 

enn 2 år siden (HR= 0,77 (KI 0,66 , 0,90)) enn for de som hadde hatt MI >2 år siden (HR= 0,96, (KI 0,79 

, 1,17)). 

Det var også en trend som viste redusert effekt av tikagrelor med lengre pause i tidligere behandling 
med ADP-reseptorhemmer; HR variererte fra  0,78 ved behandlingspause <20 dager til  1,08 ved 
behandlingspause > 12 måneder. 
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EMA konkluderete med at det ikke var holdepunkter på nytten (ingen reduksjon i det primære 

sammensatte endepunktet for kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag, men en økning i alvorlig 

blødning) når tikagrelor 60 mg 2 ganger daglig ble initiert hos kliniske stabile pasienter >2 år etter 

hjerteinfarkt eller mer enn et år etter avsluttet tidligere ADP-reseptorhemmer behandling. 

En høyere andel pasienter avsluttet behandling med studiemedisin i gruppene med tikagrelor 90 mg 

(32.0%) and 60 mg (28.7%) enn i placebogruppen (21.4%). Gj.snittlig behandlingsvarighet i studien 

var 25,3 måneder for tikagrelor 60 mg og 27,3 måneder for placebogruppen.  

 
Bivirkninger  
De vanligste bivirkningene var dyspné, neseblødning, økt tendens til å få blåmerker, hyperurikemi, 

blødning på prosedyrestedet, nasofaryngitt og svimmelhet  

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

Derfor var slike typer bivirkninger overvåket spesielt i PEGASUS studien.  

Tabellen nedenfor viser forekomst av blødninger slik de er definert i PEGASUS i samsvar med TIMI 

klassifisering. 

Tabell 4 – Analyse av alle blødningshendelser, Kaplan-Meier estimater ved 36 måneder 

 

 Tikagrelor 60 mg 2 ganger 

daglig + ASA N=6958 

ASA alene 

N=6996 

 

 
Sikkerhetsendepunkter 

 
TIMI-definerte blødningskategorier 
 

 

 
KM % 

Hazard ratio 

(95 % KI) 

 
KM % 

 
p-verdi 

 TIMI alvorlig    
                                 

2,3 2,32 

(1,68, 3,21) 

1,1 <0,0001 

Fatal 0,3 1,00 

(0,44, 2,27) 

0,3 1,0000 

 
Intrakraniell blødning (ICH) 

0,6 1,33 

(0,77, 2,31) 

0,5 0,3130 

 
Andre TIMI alvorlige 

1,6 3,61 

(2,31, 5,65) 

0,5 <0,0001 

 
TIMI alvorlig eller mindre 

3,4 2,54 

(1,93, 3,35) 

1,4 <0,0001 

 
TIMI alvorlig eller mindre eller som 
krever medisinsk hjelp 

16,6 2,64 

(2,35, 2,97) 

 

7,0 <0,0001 

 



   side 

23/49 

 

 
TIMI alvorlig blødning ved tikagrelor 60 mg 2 ganger daglig var høyere enn for ASA 
alene. Ingen økt blødningsrisiko var sett for fatale blødninger og kun en mindre økning i intrakranelle 
blødninger ble observert sammenlignet med ASA-behandling alene 
  
En høyere andel av pasienter avsluttet behandlingen på grunn av alvorlige bivirkninger i tikagreol-

gruppene enn placebo (tikagrelor 60 mg (16,1 %) versus placebo (8,5 %).  Frekvensen av seponering 

ved tikagrelor 60 mg på grunn av blødninger og dyspné var høyere hos pasienter > 75 år (42 %) enn 

hos yngre pasienter (variasjon: 23-31 %), med en forskjell mot placebo på mer enn 10 % (42 % vs. 29 

%) hos pasienter > 75 år. 

2.2  KVALITET AV DOKUMENTASJONEN 
PEGASUS-studien var en hendelsedrevet, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, 

parallellgruppe, internasjonal multisenterstudie. Studien fremstår generelt som godt gjennomført. 

Behandlingsarmene i studien var godt balansert mht. demografiske og prognostiske faktorer ved 

studiestart. De demografiske egenskapene hos pasientene ble balansert på tvers av de randomiserte 

behandlingsgruppene.  

Det er vanlig i denne 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 «likeverdige komponenter», men alle utfall 

er relevante og potensielt livstruende eller dødelige. Utfallsmålene viser en numerisk nedgang hver 

for seg, som følge av behandlingen med tikagrelor. Til å klassifisere blødninger ble en internasjonalt 

anerkjent standardisert skala (TIMI) benyttet. En uavhengig endepunktskomité evaluerte primære og 

sekundære endepunkter. 

Subgruppeanalyser ble utført og effekten på primært endepunkt var generelt konsistent i ulike 

undergrupper. 

Diskontinueringsraten på studiemedisin var høy og det var i tillegg ubalanse i andel pasienter som 

avsluttet studiemedisin i armen med  tikagrelor 60 mg (28.7%) og i placebo (21.4%). Hovedgrunnene 

til høyere diskontinuering i tikagrelorarmen var bivirkninger (blødninger, dyspne) eller pasientens 

eget ønske. I tillegg til de primære ITT-analysene som inkluderer pasienter som har stoppet 

behandling med studiemedisin, ble det utført flere sensitvitetsanalyser med ulike per-protocol/ «on-

treatment» utvalg [10]. 

1.1.2 Oppsummering 

Studien er gjennomført med god metodologi og analysene er utført i intention-to-treat (ITT) 

populasjonen. Valg av utfallsmål/sikkerhetsmål er i tråd med godkjente standarder for kliniske 

studier med platehemmende behandling brukt ved forebygging av kardiovaskulære hendelsering 

etter akutt koronarsyndrom. Valg av sammenlikningsalternativ og gitt dosering er i tråd med 
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gjeldende retningslinjer. Resultater er presentert for hele AKS populasjonen og ulike subgrupper. 

Evidensgrunnlag vurderes å være av god kvalitet, med overførbarhet til norske forhold.  

Legemiddelverket vurderer at tikagrelor har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant 

virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon. 

3 PICO1  

3.1 PASIENTPOPULASJONEN 
 

Legemiddelverket har vurdert pasientpopulasjonen i den kliniske studien og den helseøkonomiske 

modellen og hvor godt denne gjenspeiler forventet pasientpopulasjon i norsk klinisk praksis. 

 

Innsendt klinisk dokumentasjon 

Effektdokumentasjonen her hentet fra PEGASUS-studien (se Kap 2).) Dokumentasjonen danner 

grunnlag for godkjent indikasjon for tikagrelor 60 mg og er i samsvar med pasientpopulasjonen det 

søkes refusjon for. 84% av pasientene i studien hadde fått klopidogrel og ASA som første linje 

platehemmende behandling og byttet fra klopidogrel til tikagrelor 60 mg  når de ble inkludert i 

studien.  Det antas at resultatene fra studien kan overføres til dagens behandlingspraksis der langt 

flere pasienter vil være behandlet med 90 mg tikagrelor det første året etter AKS før de starter 

forlenget behandling med 60 mg tikagrelor.  

Legemiddelverket mener at pasientpopulasjonen er representativ for pasientene det søkes refusjon 

for. 

Innsendt modell 

Firma antar at pasientene som skal behandles med Brilique 60 mg har hatt MI iløpet av siste 2 år og 

har avsluttet tidligere behndling med ADP-reseptorhemmer for mindre enn 30 dager siden. Dette er 

en snevrere pasientgruppe enn det legemidlet er godkjent for iht. preparatomtalen. 

I modellen brukes baseline karakteristikk som en del av den underliggende risiko for hendelser.  

Tabellen under beskriver pasientpopulasjonen først i sin helhet fra studien, deretter subgruppen slik 

den er definert i modellens hovedanalyse. Modellen tillater å endre på utvalget av pasienter.  

                                                           

1 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket vurderer at studiepopulasjonen i godkjent indikasjon er representativ for pasienter 

som er aktuelle for forlenget behandling med tikagrelor i norsk klinisk praksis.  
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Søker har valgt å avgrense sin hovedanalyse til en subgruppe hvor pasientene har hatt MI innenfor 2 
år og den initielle behandlingen med ADP-reseptorhemmer er stoppet i mindre enn 30 dager. 
Studiedata og godkjent indikasjon er for en bredere pasientgruppe. Subgruppene mht tidligere 
hjerteinfarkt og avbrudd i initiell behandling med APD-reseptorhemmer var begge predefinert og 
vurdert ifm. godkjenning av ny indikasjon. 
 
Subgruppeanalyser etter tidspunkt fra hjerteinfarkt til start av forlenget behandling viste at hasard 
ratio var gunstigere hos pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt for mindre enn 2 år siden. 
Legemiddelverket støtter avgrensning basert på at pasientene skal ha hatt tidligere MI innenfor 2 år 
da dette er iht. godkjent indikasjon og predefinerte subgruppeanalyser.   

Det var også en trend som viste redusert effekt av tikagrelor med lengre avbrudd i 1. linje behandling 
med ADP-reseptorhemmer (Kap 2). Søker har selv valgt å sette en avgrensning slik at 
behandlingspausen er mindre enn 30 dager i analysen da de hevder at kort avbrudd i behandling 
samsvarer med forventet bruk i klinisk praksis. Legemiddelverket mener at analysen ikke bør 
avgrenses til pasienter som har et avbrudd i behandlingen med APD-reseptorhemmer på mindre enn 
30 dager, men ta hensyn til at avbrudd i behandlingen kan være inntil ett år for noen pasienter. Dette 
er i samsvar med preparatomtalen. Bruk av effektdata basert på de ulike gruppene (> 30 dager og 
inntil 1 år) gir kun mindre endringer i resultatet i den helseøkonomiske analysen. 
 

3.2 INTERVENSJON 
Norsk klinisk praksis 

Det antas at forlenget behandling med tikagrelor vil være i samsvar med godkjent preparatomtale 

både mht dosering, kombinasjonsbehandling med ASA og varighet av behandling.  

Innsendt klinisk dokumentasjon 

Anbefalt dose tikagrelor i godkjent preparatomtale er 60 mg 2 ganger daglig. Denne dosen er også 
brukt i studiene og i modellen. Tikagrelor 60 mg to ganger daglig ble kombinert med lavdose ASA (75-
150 mg) . Dette er også i tråd med preparatomtalen.  Gj.snittligbehandlingsvarighet med tikagrelor i 
studien var 25,3 måneder.  

Innsendt modell 

I modellen blir tikagrelor 60 mg administrert to ganger daglig i kombinasjon med ASA. 

Gjennomsnittlig behandlingslengde i modellen er på 25,4 mnd.  Søker antar en maksimal 

behandlingslengde på 36 mnd. 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket vurderer at intervensjonen i den kliniske studien og modellen samsvarer.  

Legemiddelverket mener at det er rimelig å legge faktisk observert dosering og behandlingsvarighet i 

PEGASUS studien til grunn i den helseøkonomiske analysen. Det er usikkert om 
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behandlingsvarighet/seponering og dosejusteringer i klinisk praksis vil samsvare med den kliniske 

studien. Legemiddelverket mener at antatt behandlingslengde på maks 36 mnd ikke nødvendigvis 

samsvarer med klinisk praksis. Preparatomtalen åpner for behandling utover 3 år på grunnlag av 

individuell nytte/risko vurdering. 

3.3 KOMPARATOR  
Norsk klinisk praksis  

For gjeldende populasjon vil klopidogrel, eller tikagrelor (90 mg) sammen med acetylsalisyre, være 

dagens standardbehandling det første året etter hjerteinfarkt. Deretter skal disse pasientene bruke 

ASA monoterapi resten av sin levetid. Behandling utover den initielle behandlingen på ett år med 

klopidogrel antas å være aktuelt for et begrenset antall pasienter  

Innsendt dokumentasjon 

Behandlingsalternativet i studien var lavdose ASA (75-150 mg) og placebo. 

Innsendt modell 

Komparator i modellen er behandling med ASA alene. ASA doseres 75 – 150 mg daglig og 

behandlingen fortsetter så lenge pasienten tolererer behandlingen. 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener at behandlingsalternativet acetylsalisyre (ASA) alene er mest relevant i 

denne pasientgruppen og i samsvar med kliniske retningslinjer. Basert på data fra reseptregister og 

norsk pasientregister ser det ut til å være en begrenset gruppe AKS pasienter som får klopidogrel 

som forlenget behandling [12]. Klopidogrel monoterapi evt. i kombinasjon med ASA, kan være en 

relevant sammenlikning for en begrenset pasientgruppe. Denne refusjonsvurderingen er avgrenset til 

en sammenlikning av tikagrelor 60 mg i kombinasjon med ASA vs ASA monoterapi. 

3.4 UTFALLSMÅL  

3.4.1 Effekt 

Innsendt klinisk dokumentasjon 

Primært utfallsmål i PEGASUS studien var et sammensatt endepunkt av kardiovaskulær død, 

hjerteinfarkt og slag. Andre spesifiserte sekundære utfallsmål for effekt og sikkerhet var bl.a. død 

uavhengig av årsak og blødninger. Resultatene fra PEGASUS er beregnet med Kaplan-Meier plots og 

enkel Cox regression og et risikoestimat for tid til første sammensatte hendelse. Resulatetene er 

presentert i tabellen under sammen med resultatene som inngår i den helseøkonomiske modellen.  
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Innsendt modell 

De sammenslåtte effektdata fra studien (CV død, MI og slag) er delt opp i enkeltutfall i modellen fordi 

dette samsvarer bedre med modellstrukturen som presentert i kap 4. Dette blir utført ved å anvende 

en konkurerende risiko tilnærming for å estimere hasard funksjoner som representerer tid til første 

enkeltutfall. I tillegg, i de tilfeller hvor pasientene døde innenfor 30 dager etter MI og slag ble 

hendelsene kollapset til CV-død. Dette ble gjort for å reflektere forventet overordnet overlevelse.  

Dette påvirker ikke det sammenslåtte resultatet (HR 0,84), men fører til at totalt antall hendelser i 

modellen reduseres med 139 hendelser sammenlignet med de observerte hendelsene på tvers av de 

tre armene i studien.  Dette skal for øvrig heller ikke påvirke utfallet i modelleringen ettersom at 

gjennomsnittlig tid fra kollapset hendelse (MI eller slag) og død var tre dager.  

I hovedanalysen er behandlingslengde satt til makismum 36 mnd slik at overlevelsesfunksjonene for 

intervensjonsarmen kun gjelder de første 36 mnd. Behandlingseffekt er synkende i takt med antall 

personer som enda står på behandling. Etter 36 mnd antas effekt og kostnader ved behandling å 

være tilsvarende komparatorarmen. Det antas ingen midlertidige behandlingsstopp iløpet av 

behandlingslengden hvilket i følge søker er et konservativt anslag sammenlignet med studien. 

Gjennomsnittlig behandlingslengde i modellen er på 25,4 mnd.   

De benyttede overlevelsesfunksjonene inkluderer kovariater for å kontrollere for heterogenitet i 

baseline karakteristikk som påvirker risikoprofilen. Baseline kovariater i modellen ble valgt i en 

stegvis prosess med ulike regresjonsmodeller. Hver risikoligning justeres av kovariater og 

inkorporerer individuell behandlingseffekt. I den justerte modellen er det et mindre avvik på hazard 

ratio sammenlignet med studien på det sammenslåtte endepunktet (0,84 vs 0,85). Under følger en 

oversikt over utfall beregnet på observerte hendelser i studien og modellert justert hasard ratio som 

inngår i modellen. 

 Tabell 5 Cox proportional hazard ratio, time to first event PEGASUS vs innsendt modell 

Hendelse Studien ref Bonaca 2015 Justert modell, Full 

PEGASUS populasjon 

Subgruppe, PEGASUS* 

(N=5412) 

Non-Fatal MI 0,84 0,83 0,73 

Non-Fatal slag 0,75 0,79 0,80 

Fatal CV 0,83 0,91 0,76 

Fatal other 0,89 0,97 - 

TIMI blødning (major) 2,32 2,52 2,61 

TIMI blødning (minor) 3,31 3,17 4,57 

Dyspnea (grad 3-4) 2,70 3,90 5,38 

*Subgruppe hvor pasientene har hatt MI innenfor 2 år og den initielle behandlingen med ADP-

reseptor antagonist er stoppet i mindre enn 30 dager. 
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Valg av parametrisk funksjon 

Søker har først basert valget av funksjon på laveste AIC og visuell tilpasning tilKaplan Meier plot. 

Kurvene er tilpasset i tre sekvenser: tid til første hendelse, tid til påfølgende hendelser og 

ekstrapolert tidsperiode.  

Det var log logistic funksjon som hadde best tilpasning for alle « tid til første hendelse» funksjonene. 

Formen til log logistic passer også med at risikoen for hendelse er høyere i starten før den avtar med 

tiden, og søker har dermed lagt til grunn denne funksjonen for alle hendelsene i hovedanalysen.  

Valg av funksjon for tid til påfølgende hendelser har liten betydning ettersom denne kun har et års 

varighet fram til stabil post hendelsestilstand. 

For den ekstrapolerte tidsperioden utover studiedata, hvor pasienten befinner seg i en post-tilstand, 

er hasard ratio antatt å være konstant med eksponensiell funksjon og likt for begge armer. Dette 

reflekter at det ikke er antatt behandlingseffekt etter hendelse har inntruffet og behandling 

avsluttet.   

Kurvetilpasning for tid til permanent behandlingstopp ble også tilpasset basert på AIC og visuell 

tilpasning til Kaplan Meier plots. AIC og BIC indikerte at Weibull passet best til observerte hendelser, 

men så ut til underestimere risikoen andre og tredje år, og overestimere videre år. En piecewise 

funksjon ble anvendt i hovedanalysen ettersom denne estimerte en høyere risiko de tidligere årene 

og lavere de neste.  

Dødsfall grunnet andre årsaker enn kardiovaskulære hendelser 

Søker har utført justeringer i modelleringen av andre fatale hendelser. I hovedanalysen inkluderes 

risikoligninger slik at det totale antall hendelser som observert i studien kan replikeres. Søker mener 

at inklusjons og ekslusjonskriteriene i studien medfører lavere rate av dødsfall andre årsaker i studien 

sammenlignet med den generelle befolkningen. Derfor er standard norske mortalitetstabeller 

andvendt og justert med andelen av CV-relatert dødsfall for å unngå dobbelttelling av dødsfall i den 

ekstrapolerte perioden i modellen.  

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket har vurdert valg av parametrisering av tid til første hendelse. Begrunnelsen for valg 
av log logistic basert på AIC er relevant og klinisk forventing for denne pasientgruppen dvs. høy risiko 
i de første årene etter hendelse og deretter redusert risiko over tid ivaretas av log logistic. 
Legemiddelverket bemerker at AIC for Weibull-kurven er svært lik og visuell vurdering av Kaplan-
Meier tilsier ikke at log-logistic er bedre fit en Weibull. Valg av weibull for tid til første MI har 
betydelig påvirkning på IKER. Legemiddelverket mener det er usikkerhet rundt valg av denne 
parametriseringen og mener at rene Kaplan-Meier- kurver kunne vært aktuelt å vurdere her når så 
gode studiedata foreligger for den parametriserte perioden. Valg av parametrisering undersøkes i 
kapittel 4.2.3. 
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Legemiddelverket undersøkte også mulighet for vurdere andre valg for ekstrapolering ut over 
studiedata dvs i den stabile perioden etter hendelser. Dette var ikke mulig i modellen. Det ser 
imidlertid ut til at antagelsen om konstant hasard ratio med eksponesiell funksjon er en konservativ 
antagelse og vi har derfor ikke utforsket dette i mer detalj.  

3.4.2 Helsenytte/helsetap 
Innsendt dokumentasjon  

Det ble samlet inn helserelatert livskvalitet direkte i PEGASUS-TIMI 54. EQ-5D-3L ble samlet inn fra 

alle pasientene ved baseline, tidspunkt 8, 12, 18 og videre hver 6 mnd til studieslutt. Responsraten 

var generelt høy. Søker har også redegjort for manglende svar. For å ihensynta at EQ-5D-3L målingen 

ble utført i tidsintervaller istedenfor knyttet til tilstander og hendelser er detbrukt et «vindu» på 91 

dager for å kunne skille på hendelser som kan ha inntruffet i nåværende og tidligere syklus. For de 

forbigående hendelsene ble et 30-dagers vindu benyttet.  

 

Innsendt modell 

Nyttevektene er estimert med time trade off metoden (TTO, UK). Det er beregnet nyttetap 

kontrollert for baseline karakteristikk for de relevante tilstander, hendelser og bivirkninger i 

modellen. Modellering av nytte er gjort med paneldata tilnærming hvilket vil si at det er reduksjon i 

helsenytten fra baseline som måles sammenlignet med areal underkurven tilnærming som summerer 

nyttevektene knyttet til de ulike tilstandene og hendelsene over tid. 

 

I første syklus etableres en baselinenyttevekt avhengig av pasientprofilen, men kovariaten alder er 

utelukket. Alder er inkludert i en aldersavhengig nyttematrise for å reflektere pasientenes generelle 

nytte som er avtagende med alder. Ettersom det er anvendt lineær paneldatanalyse kan baseline 

nytten i prinsippet bli mer enn 1. Det er derfor innført en begrensing på å overskride 1, men det vil 

likevel bety at det antas at pasientene kan ha perfekt helse. Gjennomsnittlig baseline nytteverdi ved 

første målepunkt er som vist i tabellen under: 

Tabell 2 Baseline nytteverdi 

 N UK TTO 

Brilique 90 mg 6 855 0,8505 

Brilique 60mg 6 841 0,8505 

Placebo 6 873 0,8493 

Total 20 569 0,8501 

 

Nyttetap knyttet til bivirkninger og ikke-dødelige hendelser modelleres inn som midlertidig tap i den 

gjeldene syklusen. Når pasienten inntrer i post tilstandene modelleres et permanent nyttetap.  

Nyttetap per syklus er som vist i tabellen under:  

Tabell 3 Nyttetap per syklus (3mnd) 

Hendelse (midlertidig) Tidsperiode Nyttetap 

Non-fatal MI 91 dager (x1) -0,0118 

Non-fatal Stroke 91 dager (x1) -0,0233 

TIMI major bleede 91 dager (x1) -0,0117 
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TIMI minor bleede 30 dager (x0,33) -0,0032 

Dyspnoea (grad 3-4) 174 dager (x1,9) -0,0120 

Dyspnea (grad 1-2) 91 dager (x1) -0,0038 

Tilstand (permanent)   

Post non-fatal MI 91 dager (x1) -0,0085 

Post non-fatal Stroke 91 dager (x1) -0,0166 

 

 

Legemiddelverkets vurdering  

Legemiddelverket har forsøkt å sammenligne livskvalitetsvektene med tidligere utredninger på 

samme terapiområde, men finner at dette er utfordrende grunnet de ulike tilnærmingsmetodene 

som er benyttet. Bruk av paneldata, som i denne søknaden, vurderes som hensiktsmessig, og 

metoden er intuitiv og godt forklart. Nyttevektene er plausible og gir et nivå i samme område som 

tidligere utredninger.  

 

4 ØKONOMISK ANALYSE  

I den økonomiske analysen sammenlignes tikagrelor 60 mg i kombinasjon med ASA med ASA alene. I 

analysen inngår beregninger av kostnader, leveår og kvalitetsjusterte leveår.  

4.1 MODELL, METODE OG FORUTSETNINGER 
Søker har valgt en kohort basert Markov modell. Markov modellen ble utviklet for å gi grunnlag for 

modellering av kostnader og utfall ved å fordele kohorten over relevante helsetilstander med 

kostnader, nytte, og prognostiske implikasjoner basert på overganger som reflekterer PEGASUS-TIMI 

54 studien. Observerte hendelser fra PEGASUS-TIMI 54 inkluderer; 

 Første hendelse, påfølgende hendelse (og rekkefølgen av hendelser) 

 Sykehusinnleggelser 

 Bivirkninger: Dyspné (grad 1-2 og 3-4), 

 TIMI blødninger (Major og Minor), 

 EQ-5D responser 

 Permanent seponering av behandlingen 

En oversikt over Markov-modellen er vist i Figur 1. I figuren er helsetilstander representert som 

rektangler, mens hendelser er representert som ovale sirkler. Modellen benytter en syklus lengde på 

et kvart år, med en tidshorisont på 20 år. Kostnader og helsenytte i stadiene er korrigert for halv 

syklus ved å beregne den gjennomsnittlige andelen av kohorten i løpet av hver modellsyklus. 
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Figur 1 Oversikt over pasientens bevegelse mellom tilstander og hendelser i Markovmodellen 

Første hendelse 

Modellens struktur er designet for å reflektere PEGASUS-TIMI 54 studien. Pasienter går inn i 

modellen i  tilstanden «No event» (Trial Entry) og er modellert til å ha en individuell risiko for 

første hendelse (Non-Fatal MI, Non-Fatal stroke, Fatal CV event eller other fatal event), som var  

komponentene i det primære endepunktet i Pegasus-TIMI 54 studien. Pasienter som har en dødelig 

hendelse går videre til stadiet «død», mens de som har en ikke-fatal hendelse, går videre til Post 

Non-Fatal MI eller Post non-fatal stroke stadiet avhengig av første ikke-fatale hendelse. 

 

Risikofunksjoner er beregnet ved hjelp av en konkurrerende risiko overlevelsesanalyse, hvor non-

fatal MI, non-fatal stroke, fatal CV og other fatal events, konkurrerer om å være den første 

hendelsen. Søker hevder at denne tilnærmingen av studiedata reflekterer det primære sammensatte 

endepunktet i studien, men samtidig tillater forskjellige antagelser for underliggende 

hasardfunksjoner i ekstrapolerings perioden.  

 

Denne tilnærmingen skiller seg fra andre økonomiske modeller på hjerte-kar området, som direkte 

modellerer tid til første sammensatte endepunkt ved hjelp av risikokalkuleringer og deretter 

benytter en logistisk funksjon for å bestemme sannsynligheten for at det sammensatte endepunktet 

er et non-fatal MI, non-fatal stroke eller CV death.  Konkurerende risiko overlevelsesanalyse 

medfører mer fleksibilitet i antagelsene om underliggende risiko for hendelse og tillater individuell 

behandlingseffekt og interaksjonseffekter for hvert enkelt utfall.  
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Påfølgende hendelser 

De påfølgende hendelsene blir modellert med et annet sett med risikofunksjoner. Post stadiene har 

en akutt fase og en stabil fase.  Fem tunnelstadier er lagt inn for å modellere inn tid og at risikoen for 

en ny hendelse er høyere de første tre mnd etter den første hendelsen, og noe lavere de neste tre 

mnd osv. opp til 12 mnd. I det femte tunnelstadiet (>12 mnd) er risikoen konstant resten av 

levetiden.  Pasienter som går inn i tilstandene stabil Post non- fatal MI eller Post non- fatal stroke 

forblir i denne tilstanden til de dør. Dette betyr at modellen ikke eksplisitt ihensyntar muligheten for 

gjentagende hendelser etter dette tidspunkt. Søker begrunner dette med at en økt kompleksitet i 

modellstrukturen ikke vil føre til nevneverdige konsekvenser for den modellerte nytten i modellen.  

 

TMI blødninger og alvorlige bivirkninger 

Disse hendelense er ikke vist i modellstrukturen, men blir modellert som forbigående hendelser gitt 

at pasienten fremdeles mottar behandling. TMI-blødninger og alvorlige bivirkninger generer 

kostnader og bidrar til samlet nytte i modellen, men påvirker ikke prognosen i modellen.  

 

Analysemetode 

Modellen kjøres deterministisk og dette kan gjøres på to ulike måter: simple og complete analysis. 

Forskjellen mellom disse er i hovedsak kompleksiteten og datamengden som går inn i analysen. 

Resultatene fra hovedanalysen blir presentert ved å kjøre complete analysis slik at hver enkelt 

pasient går gjennom modellen enkeltvis. Deretter brukes gjennomsnittene av baselinekarakteristikka 

inn i simple analysis.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener modellen framstår mer kompleks og mindre transparent enn standard 

kohortemodeller. Dette er fordi man ikke kan følge pasientenes bevegelse i modellen like direkte 

som i vanlige markovmodeller. Fordelen med mikrosimulering er blant annet at modellen 

inkorporerer minne knyttet til hver enkelt pasient fordi modellen kjører hver pasient gjennom 

modellen.  

Resulatene i den innsendte modellen modellers på to måter: simple og complete analysis. 

Hovedanalysen er kalkulert med complete analysis som i praksis er en mikrosimulering som fanger 

hver individuelle pasient (omtrent 21000 ganger).  Dette er svært tidkrevende å benytte seg av når 

en skal sensitivitetsteste og gjøre endringer i modellen. I simple analysis er det gjennomsnittet av 

baselinekarakteristikka som inngår, og er derfor mindre tidkrevende, men samtidig noe mindre 

informativ. 

Med forutsetningene i hovedanalysen er det et avvik på omtrent 50 000 på IKER med simple analysis. 

Hvorvidt vi kan forvente samme størrelse på avviket når vi endrer enkeltparametere er uvisst, men vi 

får en pekepinn på retningen og størrelsen IKER endres med.  Legemiddelverket mener at en 

mikrosimulering er en god framgangsmåte, men det er mindre transparent å vurdere og vi kan ikke 

validere input på samme måte som i en mer vanlig Markovmodell.   
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Søker har selv utført intern validering av modellen for å demonstrere at beregningsmetoden og 

disaggregering av det sammensatte utfallsmålet ikke medfører betydelige skjevheter i modellen. 

Legemiddelverket synes dette ser plausibelt ut.  

4.1.1 Analyseperspektiv 

I modellens hovedanalyse er det helsetjenesteperspektivet som inngår, men samfunnsperspektiv er 

også inkludert som valgmulighet. Kostnader og nytte diskonteres med 4 % og det er antatt en 

tidshoriosont på 20 år. Legemiddelverket godtar modellens analyseperspektiv.   

 

4.1.2 Kostnader (input data) 
Kostnadene som inngår i modellen er enten konvertert til norske kroner med konsumprisindeksen fra 

SSB eller hentet fra Legemiddelverkets nettsider.  I hovedanalysen inngår kun direkte kostnader, men 

det er mulig å inkludere indirekte kostnader i scenarioanalyse.  

 

Legemiddelkostnader 

Kombinasjonsbehandlingen med ASA og Brilique er i modellen kun anvedt når pasienten forholder 

seg fri for hendelser og står på behandling. Maksimal behandlingslengde er 36 mnd. I post- stadiene 

antas det at pasientene behandles med klopidorgel og ASA deretter kun ASA etter 12 mnd. 

Behandling Kostnad per dag (NOK) Kostnad per mnd (NOK) 

Brilique 60mg BID 18,49  562,9 

ASA 75-150 mg2 1,00 30,3 

 

Sykehusinnleggelse 

Kostnadene knyttet til innleggelse er estimert av hospitaliseringsraten basert på 

pasientkarakteristikk, tid i helsetilstand og hendelser som har inntruffet før eller under 

modellsyklusen. Det løper en kostnad per innleggelse.  

  

Hendelsene observert i PEGASUS-TIMI 54 (6048 innleggelser) ble tilegnet US Medicare Severity-

Diagnostic Related Group (MS DRG) som igjen ble kodet om til norske DRG. I hovedanalysen inngår 

samlet gjennomsnittlig kostnad som multipliseres med hospitaliseringsraten som er forskjellig 

mellom behandlingsarmene.  Det er mulig å velge bruk av kostnaden spesifikk for behandlingsarm i 

scenarioanalyse.  

 

 Vektet gjennomsnittlig kostnad 

Gjennomsnittlig kostnad for hospitalisering: samlet NOK 44 953 

Gjennomsnittlig kostnad for hospitalisering: Brilique 60 mg NOK 45 179 

Gjennomsnittlig kostnad for hospitalisering: ASA monoterapi NOK 44 970 
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Poliklinisk behandling 

Søker har inkludert kostnader knyttet til langtidsoppfølging for pasienter som er asymptomatiske 

post MI basert på NorCad-modellen (ref).  

 enhetskostnad frekvens Gjennomsnittlig kostnad pr 

syklus 

Fastlege NOK 286 2 NOK 143 

Spesialist NOK 188 2 NOK 94 

Labtester NOK 142 2 NOK 71 

totalt   NOK 308 

 

Søker har også inkludert kostnader knyttet til pasienter med påfølgende hendelser basert på 

litteraturen.  
 Polikinisk kostnad 

MI år 1 NOK 3 637 

Slag år 1 NOK 28 101 

MI år >2 NOK 2 732 

Slag år >2 NOK 7 699 

Boehmer 2011, Fjaertoft 2005, Mourad 2013 og Lindgren 2004 

 

Søker har også inkludert produksjonstap knyttet til det første året etter hendelse tilgjengelig i 

scenarioanalyse. Dette er anslått til å være NOK 6 992 for MI og NOK 12 078 for slag basert på 

samme kilder som tabellen over.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Kostnadsestimatene inkludert i modellen vurderes generelt å  være konservative sammenliknet med 

andre modeller som er vurdert innenfor samme terapiområde. Etter en totalvurdering har 

Legemiddelverket derfor godtatt kostnadene uten at disse har blitt vurdert inngående i denne 

refusjonsvurderingen. Legemiddelverket bemerker at kostnader til klopidogrel inkluderes i post-

stadiene (i et år) uten at det modelleres effekt av klopidorgel. Samtidig er post-stadiene modellert 

slik at pasientene forblir i disse til de dør. Risikoreduksjon for nye dødsfall som følge av behandling 

med klopidorgel inkluderes ikke. Inklusjon av kostnader for klopidorgel har imidlertid lite å si for 

kostnadseffektiviteten. 
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4.2 RESULTATER  

4.2.1 AstraZenecas hovedanalyse 

Tabell 6:: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår 
 

 

 

 

 

 

Kostnad per kvalitetsjustert leveår for subgruppen valgt i søkers hovedanalyse er på 215 000 NOK. 

Tilsvarende forutsetninger for hele populasjonen fra studien gir en noe høyere IKER på 315 000 per 

kvalitesjusterte leveår.  

4.2.2 Legemiddelverkets analyse 

Resultatene oppgitt i tabellen over er som i AstraZeneca innsendte hovedanalyse. Legemiddelverket 

har forsøksvis endret ulike parametere i modellen. Eksempler på disse er: 

 Ulik varighet av behandlingspause med initiell ADP-reseptorhemmer  

 Kostnader for TIMI blødning 

 Ekstrapoleringfunksjonen for «Diskontinuering av tikagrelor» 

Alle disse endringene hadde mindre å si for IKER og endret ikke konklusjonen. 

Legemiddelverket velger å endre den selekterte subgruppen fra å begrense behandlingspause med 

ADP- reseptorhemmer fra <30 dager til <12 mnd som er i samsvar med godkjent preparatomtale 

Dette har lite betydning for resultatet.  

Tabell7 Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) 

 Brilique 60 mg 
kombinasjon med 

ASA 

ASA Differanse 

Totale kostnader 97 913,5 85 451,5 12 461, 9 

Totale QALYs 
Totale leveår 

9,005 
10,6 

8,94 
10,5 

0,0578 
0,0673 

Merkostnad per vunnet 
QALY 
Merkostnad per vunnet 
leveår 

  215 603 
 
 

185 000 

 Brilique 60 mg 
kombinasjon med 

ASA 

ASA Differanse 

Totale kostnader 97 162 85 660 12 462 

Totale QALYs 
Totale leveår 

8,947 
10,590 

8,890 
10,523 

0,0568 
0,0666 

Merkostnad per vunnet 
QALY 
Merkostnad per vunnet 
leveår 

  219 917 
 
 

187 675 
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4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

Søker har utført enveis og probabilistisk sensitivistetsanalyser samt subgruppeanalyser. Søker har 

ikke anvendt complete analysis i sine sensitivitetsanalyser. I stedet har de plukket den sammensatte 

pasientkarakteristikken som nærmest matcher IKER i hovedanalysen og endrer en og en parameter 

basert på denne pasienten.  Som et resultat av dette er ikke IKER som ankerpunktet i 

sensitivitetsanalysene det samme som i hovedanalysen.  

Enveis sensitivitetsanalyser indikerer at følgende parametere betyr mest for modellresultatene: 

- Ekstrapoleringsfunksjon til første «Non-Fatal MI» (Weibull) 

- Tidshorisont 10 år  

- Ekstrapoleringsfunksjon til første « Other death» 

Subgruppeanalysene på pasientgrupper med en ekstra risikofaktor (eksempelvis diabetes eller >1 

tidligere MI) viser tilsvarende eller en noe lavere IKER. Dette vil si at resultatene er konsistente på 

tvers av subgruppene. Behandlingslendge har lite å si for kostnadseffektiviteten, noe som er uvanlig. 

Dette kan forklares med at selv om maks behandlingslengde økes gjelder fremdeles antagelsen om at 

behandling (kostnad og effekt) avsluttes permanent når pasienten får en påfølgende hendelse.  

Det er utført probablisitisk sensitivitetsanalyse med Monte Carlo simulering. Resultatet er presentert 

i et kostnad effekt plan og CEAC. Resultatene indikerer at Brilique er over 90 % sannsynlig for å være 

kostnadseffektiv med en betalingsvillighet på 300 000 NOK.  

4.3 LEGEMIDDELVERKETS KONKLUSJON AV KOSTNADSEFFEKTIVITETS KRITERIUM  
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av tikagrelor står i et rimelig forhold til den 

nytten behandlingen gir.  

I hovedanalysen, er merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) for tikagrelor administrert 
sammen med acetylsalisylsyre (ASA), ved forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne 
pasienter med tidligere MI <2 år og <12 mnd siden tidligere behandling med ADP - reseptorhemmer, 
sammenlignet med ASA alene,  219 000 NOK med dagens legemiddelpriser (AUP). Merkostnad per 
vunnet leveår er 188 000 NOK. 
 

For mange pasienter vil AKS medføre redusert livskvalitet. Det er store individuelle variasjoner i 

hvordan pasienter opplever sykdommen. Legemiddelverket har gjort tentative 

alvorlighetsberegninger på gruppenivå. Basert på merkostnad per vunnet QALY sammenliknet med 

ASA monoterapi  har Legemiddelverket vurdert at tikagrelor er  kostnadseffektiv ved forlenget 

behandling hos pasienter som har hatt et hjerteinfarkt for minst ett år siden, og som har høy risiko 

for å utvikle nye aterotrombotiske hendelser.  
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER 

Legemiddelverket har vurdert budsjettkonsekvensene av å innvilge forhåndsgodkjent refusjon til 

Brilique 60 mg administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), i behandling av pasienter med et 

tidligere hjerteinfarkt og som har høy risiko for å utvikle aterotrombotiske hendelser. 

Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring er basert på antagelsen om at Brilique 60 mg 

administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) får refusjon. En ser derfor på to scenarier:  

A) Brilique 60 mg får innvilget refusjon 

B) Brilique 60 mg får ikke innvilget refusjon. 

Budsjettvirkningen blir da differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene 

5.1 ESTIMAT AV ANTALL PASIENTER SOM ER AKTUELLE FOR BEHANDLING 
AstraZeneca har forsøkt å beregne antall pasienter som kan være aktuell for behandling med Brilique 

60 mg administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA). Beregningene tar utgangspunkt i 

Reseptregisterets tall på antall pasienter som hentet ut en resept på apotek med enten Brilique 90 

mg eller Efient (prasugrel) i 2015 (9 003 pasienter på Brilique 90 mg + 1 740 pasienter på Efient).  

Pasienter som behandles med klopidogrel er ikke inkludert i analysen. Det er tikagrelor og prasugrel 

som nå anbefales fremfor klopidogrel i klinske retningslinjer første året etter AKS, og det vil 

sannsynligvis være få pasienter som behandles med klopidogrel første året som så vil fortsette med 

tikagrelor. 

AstraZeneca anslår at litt over halvparten (4911) av pasientene er nye pasienter som initieres på 12 

måneders behandling, men fullfører året etter. Resten fullfører 12 måneders behandlingen samme 

år. AstraZeneca antar en årlig vekst på 3 % for denne pasientgruppen.   

Tabell 8: Estimat av antall utskrevet fra sykehus etter behandling med enten Brilique 90 mg eller Efient (kilde – AstraZeneca) 

 År 1 
(2017) 

År 2 År 3 År 4 År 5 

Brilique 90 mg  5 210 5 366 5 527 5 693 5 864 

Efient  1 011 1 041 1 073 1 105 1 138 

Total 6 221 6 408 6 600 6 798 7 002 

 

AstraZeneca antar at kun 60 % av ovennevnte pasienter fullfører 12 måneders behandling med APD-

resepthemmer, noe som er en forutsetning for å kunne være aktuelle for videre behandling med 

Brilique 60 mg.  

Videre antas det at kun 60 % av pasienter som fortsatt står på ADP-respeptorhemmer etter 12 

måneder har risikofaktorer som iht. preparatomtalen gjør at de er aktuelle for videre behandling 

med Brilique 60 mg. Dette utgjorde ca. 2 111 pasienter i 2015, og det antas at tallet kommer til å øke 

med 3 % årlig. 
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AstraZeneca antar at opptak av Brilique 60 mg vil skje gradvis fra 30 % i første året til 50 % i år 5.  

Det antas en maksimal behandlingsvarighet på 3 år. Videre antas det at 18 % av aktuelle pasienter vil 

avslutte behandling hvert år på grunn av bivirkninger, tilbakefall, non-compliance og død. Behandling 

med Brilique 60 mg forventes å ikke fortrenge noe annen behandling.  

AstraZeneca antar at 20 % av aktuell pasientpopulasjon vil bli refundert på individuell refusjon. Antall 

pasienter som er forventet å bli behandlet med Brilique 60 mg i de første fem årene er presentert i 

Tabell . Dersom Brilique 60 mg ikke får forhåndsgodkjent refusjon er antall pasienter som anslått i 

Tabell 10. 

Tabell 9: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Brilique over den neste femårs-perioden – dersom legemidlet 
refunderes. 

Antall pasienter År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Potensial, nye pas. 
Brilique 60mg 

2240 2307 2376 2447 2521 

Opptak Brilique 60 
mg 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 

Nye pas. Brilique 60 
mg 

784 923 1069 1224 1260 

Brilique 60 mg 3 år  1319 2004 2353 2721 2983 

 

Tabell 10: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Brilique den neste femårs-perioden – dersom legemidlet 
IKKE refunderes. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Brilique 60 mg 3 år 
264 401 471 544 597 

 

Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket ser flere usikkerhetsmomenter i AstraZenecas estimat på pasientpopulasjon og 
antall brukere fem år frem i tid.  
 

 Forlenget behandling med tikagrelor representerer et nytt bruksområde for ADP-
reseptorhemmere og det er høy usikkerhet i anslag både på markedsutvikling (50% i år 5) og 
andel pasienter som alternativt vil få dekket legemidlet under individuell stønad (20%). 

 AstraZeneca har brukt tall fra Reseptregisteret som grunnlag for antall nye pasienter på 
Brilique 90 mg hvert år. Videre er det beregnet en fordeling på disse pasientene basert på 
nye og eksisterende pasienter. Legemiddelverket vurderer pasientgrunnlaget brukt som 
tilfredsstillende, men fordelingen mellom nye og eksisterende pasienter er usikker.  
 



   side 

40/49 

 

 At de fleste pasientene som starter behandling med tikagrelor 60 mg bør ha vært behandlet 
med ADP- reseptorhemmer i ett år vurderes som en rimelig forutsetning. Anslaget om at ca. 
60 % av alle pasienter som starter på tikagrelor 90 mg vil fullføre 12 måneder på initiell 
behandling er basert på norske data fra 2009-2013 hentet fra Reseptregisteret og Norsk 
pasientregister [12]. Søker henviser også til en tilsvarende studie fra Sverige der 50-60% av 
infarkt-populasjonen fullførte initiell 12 måneders behandling [13]. 
Legemiddelverket mener det er stor usikkerhet knyttet til antagelsen om at kun 60 % av 
pasientene fullfører 1 års behandling med Brilique 90 mg. I effektstudien som dokumenterte 
behandlingseffekt av tikagrelor 90 mg som initiell behandling 1 år etter AKS var 
diskontinueringsraten kun 23.4 %. Det er imidlertid ikke sannsynlig at denne frafallsraten fra 
en klinisk studie med tett pasientoppfølging kan overføres til klinisk praksis. 
 
Antagelsen om 18 % av aktuelle pasienter vil avslutte behandling med tikagrelor 60 mg hvert 
år grunnet bivirkninger, non-compliance og død er basert på svenske registerdata [14]. 
Diskontinueringsraten i PEGASUS studien i armen med tikagrelor 60 mg var 27,8% over en 
studieperiode på 3 år. Antagelsen om 18 % frafall på behandling per år ansees som rimelig.  

5.2 ESTIMAT AV KOSTNADSUTVIKLINGEN 
Astrazeneca har beregnet årskostnad per pasient basert på doseringen i godkjent indikasjon dvs. en 

tablett to ganger daglig for Brilique 60 mg. I tillegg antar AstraZeneca en compliance-rate på 80 % for 

pasienter som fortsatt er under behandling. 

Tabellen under viser denne beregningen.   

Tabell 11: Legemiddelkostnad per pasient per år 

  AUP/dag(NOK) AUP/år compliance AUP actual/år 

Brilligue 60 mg 23,11 8 441,62 80 % 6753,29 

     

 

Tabellen under viser AstraZenecas beregning av kostnadsutviklingen når det gjelder behandling med 

Brilique 60 mg. 

Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket mener at det tvilsomt om det skal regnes inn en besparelse i legemiddelutgifter 

basert på at pasientene ikke har 100% medikamentetterlevelse. At pasientene ikke tar 20% av 

medisinene som planlagt innebærer ikke nødvendigvis en tilsvarende reduksjon i uttak/utgifter til 

legemiddelet.  
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Tabell 12: Budsjett forbundet behandling med Brilique 60 mg 

Budsjett År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Brilique 60 mg 3 år 
med refusjon 

8 899 125 13 523 882 15 877 602 18 360 374 20 127 325 

Brilique 60 mg 3 år 
uten refusjon 1 779 825 2 704 776 3 175 520 3 672 075 4 025 465 

Fratrekk av egenandel  10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

 

5.3 BUDSJETTVIRKNING 
På bakgrunn av estimert pasientgrunnlag og kostnadsutvikling gjør AstraZeneca beregninger av 

budsjettkonsekvenser av et scenario hvor Brilique 60 mg innføres for pasientgruppen og et scenario 

hvor Brilique 60 mg ikke innføres.  

De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i tabell.  

Tabell 13: Forventet budsjettvirkning av produkt ved aktuell indikasjon. 

Budsjettvirkning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Brilique 60 mg i 3 år  
   6 407 370      9 737 195   11 431 873    13 219 469   14 491 674  

 

Legemiddelverkets vurdering  

AstraZenecas budsjettberegninger viser en total budsjettinnvirkning på ca. 14,5 millioner kroner i år 5 

AstraZenecas beregninger er basert på behandling av ca. 3 000 pasienter i år 5.  

Budsjettvirkninger vil alltid være usikre og forenklede. Imidlertid mener Legemiddelverket at det er 

flere forhold som kan gi høyere budsjettkonsekvenser:  

 Høyere antall pasienter enn beregnet vil gi høyere budsjettvirkning enn vist i tabell 13.  Ved 

antagelse om at 70 % av alle pasienter står på behandling med tikagrelor 90 mg etter 12 

måneder (istedenfor 60 %) vil starte behandling med Brilique 60 mg og at antatt redusert 

medikamentetterlevelse ikke regnes som innsparing i legemiddelkostnader, blir 

budsjettinnvirkningen på ca. 21 millioner kroner i år 5. 

 

 En lavere andel på individuell refusjon (20 % er brukt) vil gi høyere budsjettvirkning.  

 AstraZeneca antar at pasientene behandles med Brilique 60 mg i kun tre år. AstraZeneca 
viser til produktomtalen, der det oppgis at det er begrenset data om effekt og sikkerhet 
utover tre år. Dette er i samsvar med forutsetninger  i den helseøkonomisk analysen. 
 

Legemiddelverket ser også usikkerheter som kan gi lavere budsjettkonsekvenser; 
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 Forhåndsgodkjent refusjon til andre legemidler som forventes å komme inn i markedet 

fremover og som vil brukes på tilsvarende pasientpopulasjon vil kunne gi mer konkurranse og 

lavere budsjettkonsekvenser. 

 En høyere andel på individuell refusjon (20 % er brukt) vil gi lavere budsjettvirkning.  

 

Basert på Legemiddelverkets vurdering og antagelsene over estimerer vi at å behandle aktuelle 

pasienter med Brilique 60 mg vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. 21 millioner NOK inkl 

mva i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 

 

6 KONKLUSJON 

Tikagrelor i kombinasjon med ASA har vist en klinisk relevant effekt ved forlenget behandling hos 
pasienter som har hatt et hjerteinfarkt for minst ett år siden, og som har høy risiko for å utvikle nye 
aterotrombotiske hendelser. Sammenliknet med ASA monoterapi gir forlenget behandling med 
tikagrelor i kombinasjon med ASA en reduksjon i det sammensatte utfallsmålet kardiovaskulær død, 
hjerteinfarkt og slag på bekostning av noe økt forekomst av ikke-fatale blødninger.  
 

Legemiddelverket mener at det er rimelig å legge faktisk observert dosering og behandlingsvarighet 

(gj.snittlig 25,3 måneder) i PEGASUS studien til grunn i den helseøkonomiske analysen. Det er 

imidlertid usikkert om behandlingsvarighet og dosejusteringer i klinisk praksis vil samsvare med den 

klinisk studien og helseøkonomisk analyse. 

I den helsøkonomiske modellen er risikofunksjoner for hendelser beregnet ved hjelp av en 

konkurrerende risiko overlevelsesanalyse og hovedanalysen er i praksis en mikrosimulering, der hver 

individuelle pasient går igjennom modellen. Legemiddelverket mener at en mikrosimulering er en 

god framgangsmåte, men modellen den er mindre transparent å vurdere og man kan ikke validere 

input på samme måte som i standard Markovmodell.   

Det er utført en rekke sensitivitetsanalyser som indikerer at resultatene er relativt robuste for 

endringer. 

Legemiddelverket anser, med foreliggende dokumentasjon, at: 

 Kriteriet for alvorlighet er oppfylt 

Akutt koronarsyndrom er en alvorlig sykdom som kan føre til store helsemessige komplikasjoner. 

Tilsvarende som for legemidlene som i dag er inkludert i blåreseptordningen (§2) for samme 

bruksområde, vurderer Legemiddelverket at de faglige kriteriene med hensyn til alvorlighet av 

sykdommen og langvarighet av behandlingen er oppfylt. 

 

 Kriteriet for dokumentert klinisk effekt er oppfylt 
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Legemiddelverket vurderer at tikagrelor har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant 

virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon. 

 

 Kriteriet for kostnadseffektivitet er oppfylt 

Basert på merkostnad per vunnet QALY har Legemiddelverket vurdert at tikagrelor i kombinasjon 

med ASA, sammenliknet med ASA monoterapi, er kostnadseffektiv ved forlenget behandling hos 

pasienter som har hatt et hjerteinfarkt for minst ett år siden, og som har høy risiko for å utvikle nye 

aterotrombotiske hendelser.  

Refusjon innvilges, det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med tikagrelor (Brilique) oppfyller 

kriterier for forhåndsgodkjent refusjon. 

6.1 REFUSJONSVILKÅR 
Det er begrensede data på effekt og sikkerhet av tikagrelor 60 mg utover 3 år med forlenget 

behandling. Forutsetningene og resultatene i den helseøkonomisk analyse er basert på en maksimal 

behandlingsvarighet på 3 år. Legemiddelverket vurderer derfor at det er rimelig å innføre følgende 

vilkår ved forhåndsgodkjent refusjon: «Utover 1 års initiell behandling med ADP-reseptorhemmer 

skal sammenhengende behandling med tikagrelor 60 mg ikke overstige 3 år» 

 

Statens legemiddelverk, 18-11-2016  

Kristin Svanqvist (e.f.) Saksutredere 

seksjonssjef Ashkan Kourdalipour 

Erik Sagdahl 

Hilde Røshol 

Christina Sivertsen 

David Mwaura 

Leung-Ming Yu  
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APPENDIKS 1 KORT OM HELSEØKONOMI OG BEGREPER I 

RAPPORTEN 

Legemiddelverket har i flere år vurdert kostnadseffektivitet av legemidler som søker opptak til 

forhåndsgodkjent refusjon. Slike vurderinger baserer seg på ”Forskrift om stønad til dekning av 

utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)”.  

 

Følgende faglige kriterier vurderes: 

 Om legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som 

med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom 

 Om sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i punktet over medfører behov eller risiko 

for gjentatt behandling over en langvarig periode 

 Om legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en 

definert, aktuell pasientpopulasjon 

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

verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.  

 

Produsenten av legemiddelet utarbeider en legemiddeløkonomisk analyse for å dokumentere at 

disse kriteriene er oppfylt hvorpå Legemiddelverket kritisk vurderer den innsendte analysen med 

tilhørende dokumentasjon. 

 

Legemiddelverket har fra 2013 fått i oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet å vurdere 

kostnadseffektiviteten av legemidler som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen 

baseres i hovedsak på legemiddeløkonomiske analyser utarbeidet av legemiddelprodusenten etter 

tilsvarende mal som for blåreseptsaker. 

       

Vurdering av kostnadseffektivitet kan bidra til at samfunnet kan velge de tiltakene som maksimerer 

nytte gitt hensyn til fordeling m.m.  

 

For lettere å forstå innholdet i rapporten gis det nedenfor en kort innføring i helseøkonomiske 

begreper som også i denne saken vil kunne forekomme. 

 

Legemiddeløkonomisk evaluering – er en helseøkonomisk evaluering der intervensjonene som 

evalueres er legemidler 
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Intervensjon – er det behandlingsalternativet/legemidlet som vurderes og som er utgangspunkt for 

analysen.  

 

Komparator – er det behandlingsalternativet/legemidlet som sannsynligvis vil fortrenges dersom 

intervensjonen tas i bruk. 

 

ICER – er en måleenhet for kostnader i forhold til effekt, for vurdering av kostnadseffektivitet. ICER 

står for incremental cost-effect ratio, og angir den inkrementelle kostnads-effekt raten (IKER på 

norsk): 

  

 

Dette betyr at ICER påvirkes av både kostnader og effekter. Usikkerheter rundt en eller begge av 

disse, kan ha stor betydning for IKER. I analysene inngår legemiddelkostnader, men også kostnader til 

sykehusinnleggelser, primærhelsetjenesten m.m. knyttet til de to behandlingene (intervensjon og 

komparator). IKER angir således netto merkostnad per vunnet enhet helseeffekt for den nye 

behandlingen sammenliknet med komparator, for eksempel merkostnader per vunne 

kvalitetsjusterte leveår (QALYs). 

 

Kostnadseffektivitet – en intervensjon vurderes gjerne som kostnadseffektiv (sammenliknet med 

komparator) dersom IKER er lavere enn det man er villig til å betale for helseeffekten som oppnås. 

Betalingsvilligheten kan variere med alvorlighetsgrad, effektstørrelse m.m. 

 

Modeller – For vurdering av kostnadseffektivitet brukes ofte helseøkonomiske beregningsmodeller. 

Dette fordi datagrunnlaget fra kliniske studier ofte er for begrenset til å vurdere alle relevante 

helseeffekter og kostnader over tilstrekkelig lang tidsperiode. I modellene kombineres best mulig 

informasjon fra ulike kilder matematisk for å anslå forventede effekter på helse, livskvalitet og 

kostnader av ulike behandlinger.   

 

QALY – er et mål på størrelsen av helsegevinster. QALY står for quality adjusted life year, og angir 

effekt både på levetid og helserelatert livskvalitet. Til beregningene benyttes QALY-vekter (også kalt 
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nyttevekter) for ulike helsetilstander, fra 0 ved død til 1 ved full helse. Ett år med perfekt helse 

tilsvarer 1 QALY. Dersom et tiltak øker levetiden til en pasient med 1 år, men at kvaliteten på dette 

året vurderes som lavere enn perfekt helse, vil denne gevinsten få en lavere verdi enn 1. Også 

effekten av tiltak som ikke er livsforlengende kan måles i QALY, i det de kan bedre helsetilstanden til 

pasienten i en gitt periode. 

 

LYG – er en måleenhet som angir helseeffekten i vunne leveår (life years gained). Denne 

måleenheten kobles ofte opp mot kostnaden for en behandling og uttrykkes som merkostnad per 

vunne leveår. I motsetning til QALY tar LYG ikke hensyn til livskvaliteten i de vunne leveårene. 

 

TTO – er en måte å måle QALY på. TTO står for ”time trade off”, og går ut på at man enten beskriver 

en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å undersøke, om 

hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir bedt om å angi hvor mye tid i 

perfekt helse, av en fremtidig periode på 10 år, individet er villig til å oppgi for å unngå 10 år i 

tilstanden man vil verdsette.  

  

SG – er en måte å måle QALY på. SG står for ”standard gamble”, og går ut på at man enten beskriver 

en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å undersøke, om 

hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir presentert for to alternativer: 

Alternativ 1 er å leve resten av livet med tilstanden man vil verdsette; alternativ 2 er en fiktiv 

intervensjon som enten vil gjøre individet frisk fra tilstanden for resten av individets levetid eller 

være dødelig. Individet blir så spurt om hvor liten sannsynlighet for overlevelse ved intervensjonen 

individet vil være villig til å akseptere, og fortsatt takke ja til intervensjonen. Er tilstanden veldig 

alvorlig og lite ønskelig, vil pasienten være villig til å risikere livet i større grad og akseptere en lavere 

sannsynlighet for å overleve intervensjonen. 

 

Analyseperspektiv – angir hvilket perspektiv analysen har. Her skiller man gjerne mellom 

helsetjenesteperspektiv og samfunnsperspektiv. Mens helsetjenesteperspektivet kun tar hensyn til 

effekter og kostnader i helsetjenesten vil man i et samfunnsperspektiv i tillegg også inkludere andre 

gevinster/kostnader utenom spesialisthelsetjenesten som endringer i produktivitetstap, spart tid osv. 

 

Ekstrapolering – innebærer framskrivning av data utover tidsperioden med konkrete studiedata. 

Dette vil si en form for modellering av sannsynligheten for fremtidige hendelser basert på 

tilgjengelige data. Dette gjøres for eksempel i analyser hvor det kun finnes studiedata for en kortere 

periode. Sannsynligheten for overlevelse vurderes da utover tidsperioden dekket av tilgjengelige 
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studiedata, og man lager en prognose på bakgrunn av dette. En slik ekstrapolering vil kunne brukes 

som grunnlag for et tidsperspektiv som er lengre enn det finnes studiedata for.  

 

Diskontering – er en metode som benyttes for å kunne sammenlikne og summere helseeffekter og 

kostnader som oppstår i ulike år. De årlige helse- og kostnadsvirkninger omregnes til en nåverdi og i 

en slik nåverdiberegning blir både helseeffekter og kostnader diskontert med en rate som i skrivende 

stund er 4 prosent per år. Dette antas å gjelde de fleste tiltak innen helsesektoren. Nåverdien regnes 

ut etter følgende formel hvor P er nåverdi, F er kostnaden (eller helseeffekten), t er tiden og r er 

diskonteringsraten: 

 

 

 

Deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke 

robustheten av analysen. DSA tar utgangspunkt i en deterministisk hovedanalyse. I den 

deterministiske hovedanalysen bruker man en fastsatt verdi for hver parameter uten å ta hensyn til 

usikkerheten rundt parameteren. I en deterministisk sensitivitetsanalyse endrer man en og en eller 

kun et mindre antall variabler om gangen. Ved å gjøre dette får man se effekten en bestemt variabel 

har på utfallet.  

 

Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke 

robustheten av analysen. De enkelte parametre i den økonomiske beregningsmodellen tilordnes en 

sannsynlighetsfordeling. I en probabilistisk sensitivitetsanalyse utføres en rekke (f.eks. 2000) 

simuleringer med modellen. I hver simulering trekkes en verdi for hver parameter ut ifra 

sannsynlighetsfordelingene. Modellen simuleres så med disse parameterverdiene. Hver simulering 

gir et anslag på kostnader og effekt. En kan derfor si at i en PSA endrer man en rekke gitte variabler 

innenfor et forhåndsbestemt intervall samtidig i hver simulering. Resultatene av simuleringene 

presenteres gjerne som en «sky» i et diagram med merkostnader og mereffekt på hver akse. 

 

Cost effect acceptability curve (CEAC) – er en kurve som viser sammenhengen mellom 

betalingsvillighet og sannsynligheten for kostnadseffektivitet (dvs at ICER er lavere enn ulike nivåer 

for betalingsvillighet). Kurven er basert på probabilistiske simuleringer og brukes for å vurdere om et 

tiltak er kostnadseffektivt eller ikke avhengig av hvor tiltaket kan plasseres, over eller under CEAC. 
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