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FORORD
Statens legemiddelverk forvalter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til
viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et legemiddel
skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre
prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et
legemiddel.
Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens
legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for
den aktuelle bruken, jf. legemiddelforskriften § 14-5.
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle
pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis.
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og
omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis.
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt
taper ved fravær av det tiltaket som vurderes.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til
de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets
rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før
metodevurdering jf legemiddelforskriften §14-4 i legemiddelforskriften.
Legemiddelverket vurderer relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator.
Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen som er utredet i forbindelse med
markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos EMA.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet,
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater.
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved
behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke
etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen.
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Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for
allmennheten (www.legemiddelverket.no).
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OPPSUMMERING
Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon av trippelkombinasjonen metformin, dapagliflozin (Forxiga) og
eksenatid (Bydureon) til behandling av diabetes mellitus type 2 etter blåreseptforskriften § 2.
Bakgrunn
Trippelkombinasjonen metformin, Forxiga og Bydureon er en ny kombinasjon for behandling av
diabetes mellitus type 2. Nytte/risikoforholdet ved den aktuelle trippelbehandling ved diabetes
mellitus er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. Legemiddelverkets
vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av AstraZeneca. Firmaet anslår at omlag 203
pasienter er aktuelle for trippelbehandling med metformin/Forxiga/Bydureon hvert år i Norge.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
De fleste pasienter med diabetes type 2 vil starte opp behandling med metformin. Ved behov for
ytterligere behandling kan Forxiga legges til. Dersom pasienten fortsatt har ukontrollert blodsukker
vil tillegg av NPH-insulin (middels langtidsvirkende insulin) være et alternativ (dvs
metformin/Forxiga/NPH-insulin). Flere andre trippelkombinasjoner er også i bruk, men det er denne
kombinasjonen som først og fremst antas erstattet. For å dokumentere relativ effektforskjell har
AstraZeneca levert inn en indirekte sammenligning med metformin/Forxiga/Bydureon versus
metformin/Forxiga/NPH-insulin.
Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener at resultater fra den innsendte indirekte sammenligningen er altfor usikre til
å anvende som utgangspunkt for videre analyser av kostnadseffektivitet av kombinasjonen
metformin/Forxiga/Bydureon til behandling av diabetes type 2. Den relative effekten av
trippelbehandlingen anses som ikke godt nok dokumentert. Dette skyldes at studiene som inkluderes i
den indirekte sammenligningen er svært forskjellige med tanke på effektmodifiserende faktorer og er
derfor ikke sammenliknbare.
Den innsendte helseøkonomiske modellen ser i utgangspunktet relevant ut, men har begrenset
nytteverdi siden estimater på relativ effekt ikke er etablert. Uten troverdige anslag på relativ effekt
kan vi ikke anslå merkostnad per vunnet QALY. Legemiddelverket har derfor ikke validert eller formelt
godtatt innsendt helseøkonomiske modell eller inputdata som er brukt.
Legemiddelverket kan ikke konkludere hvorvidt kostnadene ved å innføre trippelbehandling med
metformin/Forxiga /Bydureon står i et rimelig forhold til nytten når behandlingen sammenlignes med
behandling med metformin/Forxiga/NPH-insulin for pasienter med diabetes type 2.
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Vedtak:
Legemiddelforskriften §14-5 sier at forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom
ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet.
Legemiddelverket har på bakgrunn av innsendt klinisk dokumentasjon vedtatt at
trippelkombinasjonen med metformin, Forxiga og Bydureon ikke innvilges forhåndsgodkjent
refusjon.
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LOGG
Legemidlets
rettighetshaver
Preparat:

Astra Zeneca

Virkestoff:
Indikasjon:

Metformin, dapagliflozin og eksenatid
Metformin
Behandling av diabetes mellitus type 2, spesielt hos pasienter med
overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke
gir tilstrekkelig gykemisk kontroll.
Forxiga
Voksne (≥18 år) med diabetes mellitus type 2, for å bedre
glykemisk kontroll. Gis som monoterapi til pasienter hvor diett og
fysisk aktivitet alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, og hvor
metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse. Gis som kombinert
tilleggsbehandling i kombinasjon med andre glukosereduserende
legemidler inkl. insulin når disse, sammen med diett og fysisk
aktivitet, ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Bydureon
Indisert hos voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 for
forbedring av glykemisk kontroll i kombinasjon med andre
glukosereduserende legemidler, inkl. basalinsulin, når pågående
behandling, sammen med kosthold og fysisk aktivitet, ikke gir
tilstrekkelig glykemisk kontroll.
A10BA02, A10BK01 og A10BJ01

ATC-nr:

Metformin i kombiansjon med Forxiga og Bydureon

Saksbehandlingstid
Dokumentasjon mottatt
hos Legemiddelverket
Saksbehandling startet
Opphold i
saksbehandlingen
Vedtak fattet
Saksbehandlingstid:
Saksutredere:

15-03-2018

Kliniske eksperter:

Tore Julsrud Berg
Kåre Birkeland

22-03-2018
Totalt 21 dager
06-12-2017
238 dager
Christina Sivertsen
Helle Endresen
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Kliniske eksperter har bidratt med avklaringer av sentrale forutsetninger i analysen (bl.a.
sammenlignende behandling, pasientgrunnlag og overførbarhet av studiedata til norsk klinisk
praksis). Legemiddelverket er ansvarlig for rapportens innhold. Kliniske eksperter har ikke
vært involvert i noen konsensusprosess eller hatt noen «peer-review» funksjon ved
utarbeidelse av rapporten.
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ORDLISTE
APT
AZ
DMT2
NPH-insulin
IKER
ITC
QALY
QD
QW

Absolutt prognosetap
AstraZeneca
Diabetes mellitus type 2
Middels langtidsvirkende insulin
Inkrementell kostnadseffektivitetsratio
Indirekte sammenligning av behandlinger
Kvalitetsjustert leveår
Én gang daglig
Én per uke
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1 BAKGRUNN
PROBLEMSTILLING
Denne metodevurderingen omfatter trippelbehandling med dapagliflozin i kombinasjon med
eksenatid og metformin. Astra Zeneca (AZ) har sent inn en kost-nytte analyse (CUA) for å belyse
kostnadseffektiviteten av kombinasjonen metformin/dapagliflozin/eksenatid mot
metformin/dapagliflozin/NPH insulin.

DIABETES MELLITUS TYPE 2
Type 2-diabetes (DMT2) karakteriseres av varierende grader av insulinresistens og relativ
insulinmangel. Arvelig disposisjon, oftest i kombinasjon med overvekt og lite fysisk aktivitet,
medfører redusert insulinsekresjon og/eller følsomhet for insulin. Når insulinproduksjonen ikke er
tilstrekkelig til å opprettholde et normalt blodglukosenivå, utløses diabetes.
For høyt blodsukker over tid kan gi skader på de små blodårene i kroppen (mikrovaskulær sykdom)
og skader på øyets netthinne (retinopati). Dette kan igjen føre til blindhet, skader på nerver
(nevropati), skader i nyrene (nefropati) og nyresvikt. I tillegg har pasienter med diabetes økt risiko for
hjerte- og karsykdommer.
Prevalensen av kjent DMT2 har økt, men legemiddelstatistikken tyder på at antall nye tilfeller
(insidensen) av DMT2 ikke lenger øker. Folkehelseinstituttet anslår at ca. 216 000 personer i Norge
har diagnostisert DMT2 i år 2017. Enkelte undersøkelser antyder at for hver 100 pasienter med kjent
diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen, men
metodeproblemer gjør det vanskelig å anslå et sikkert tall (1)
AZ anslår at totalt 328 pasienter er aktuell for trippelbehandling og av disse er 203 pasienter aktuell
for behandling med kombinasjonen metformin/dapagliflozin/eksenatid. Legemiddelverket har ikke
beregnet budsjettkonsekvensene og har derfor ikke validert dette anslaget.

ALVORLIGHETSGRAD OG PROGNOSETAP
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til
nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere
ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet, jf. legemiddelforskriften § 14-5 annet ledd.
Legemiddelverket har ikke beregnet APT ettersom vi ikke har gått videre med den helseøkonomiske
modellen. AZ har selv beregnet APT basert på sin basecase. Med utgangspunkt i en gjennomsnittlig
alder ved start av trippelkombinasjon på 61,7 år, så vil gjennomsnittlig forventet levetid for en
person uten diabetes være 17, 4 kvalitetsjusterte leveår. Udiskontert prognose i AZ sitt basecase for
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pasienter på metformin/dapagliflozin/NPH-insulin er 17,7 kvalitetsjusterte leveår, som gir et absolutt
prognosetap på 3,7 QALY. Dette estimatet er ikke validert av Legemiddelverket.

TREDJELINJEBEHANDLING AV DMT2
1.4.1


Behandling med kombinasjonen metformin, dapagliflozin og eksenatid
Indikasjon
Metformin er indisert til behandling av diabetes mellitus type 2, spesielt hos pasienter med
overvekt når adekvat kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk
kontroll.
o Hos voksne kan metformin brukes alene eller i kombinasjon med andre perorale
diabetespreparater eller i kombinasjon med insulin.
o Hos barn og ungdom (fra 10 år og oppover) kan metformin brukes alene eller i
kombinasjon med insulin.
Behandling med metformin som førstelinjebehandling etter mislykket forsøk med diett
alene, har vist en reduksjon av komplikasjoner av diabetes hos overvektige voksne med
diabetes type 2. Fra før har metformin forhåndsgodkjent refusjon av type 2 diabetes mellitus.
Dapagliflozin er indisert for behandling av DMT2 hos voksne både som monoterapi og som
kombinasjonsbehandling med andre glukosereduserende legemidler, inkludert insulin.
Fra før har dapagliflozin forhåndsgodkjent refusjon i kombinasjon med andre perorale
blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin.
Eksenatid er indisert til behandling av DMT2 i kombinasjon med andre glukosesenkende
legemidler inklusiv insulin. Fra før har eksenatid forhåndsgodkjent refusjon i kombinasjon
med metformin og/eller sulfonylurea.
Denne metodevurderingen omhandler metformin i kombinasjon med dapagliflozin og
eksenatid.



Virkningsmekanisme
Metformin er et biguanid med antihyperglykemisk virkning, som senker både den basale og
den postprandiale plasmaglukosen. Det stimulerer ikke insulinsekresjonen og medfører
dermed ikke hypoglykemi. Metformin kan virke på tre måter:
(1) Reduksjon av hepatisk glukoseproduksjon ved hemming av glukoneogenese og
glykogenolyse.
(2) I muskler ved økning av insulinfølsomheten slik at glukoseopptak og -utnyttelse i
det perifere vev forbedres.
(3) Forsinkelse av intestinal glukoseabsorpsjon.
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Dapagliflozin hemmer natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2), som finnes i nyrene.
Dapagliflozin forbedrer fastende og postprandiale glukosenivåer ved å redusere nyrenes
reabsorpsjon via SGLT2, slik at glukose skilles ut med urinen. Mengden glukose som fjernes
av nyren gjennom denne mekanismen, avhenger av blodglukosenivå og glomerulær
filtrasjonsrate. For en mer detaljert oversikt for dapagliflozins virkemekanisme henvises det
til preparattalen.
Eksenatid er en glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-reseptoragonist som utviser flere av de
antihyperglykemiske egenskapene til glukagonlignende peptid-1 (GLP-1). I likhet med GLP-1
stimulerer eksenatid utskillelse av insulin og reduserer utskillelse av glukagon som respons på
høye blodsukkerverdier. GLP-1 forsinker også tømming av magesekken, øker metthetsfølelse
og reduserer appetitten.


Dosering
Den normale startdosen er 500 mg eller 850 mg metforminhydroklorid to eller tre ganger
daglig under eller etter måltid. Etter 10-15 dager skal dosen justeres på grunnlag av
blodsukkermålinger.
Den anbefalte dosen er 10 mg dapagliflozin peroralt daglig i kombinert behandling. Når
dapagliflozin blir brukt i kombinasjon med insulin, kan en lavere dose insulin vurderes for å
redusere risikoen for hypoglykemi.
Anbefalt dose eksenatid er 2 mg 1 gang i uken, på samme dag hver uke. Når eksenatid
depotinjeksjonsvæske legges til behandling med sulfonylurea bør en dosereduksjon av
sulfonylurea overveies for å redusere risikoen for hypoglykemi.



Bivirkninger
Svært vanlige bivirkninger ved bruk av metformin er gastrointestinale sykdommer som for
eksempel kvalme, oppkast, diaré, magesmerter og manglende appetitt. Disse bivirkningene
opptrer hyppigst ved behandlingsstart og forsvinner i de fleste tilfellene av seg selv.
De vanligste bivirkningene for dapagliflozin er hypoglykemi i kombinasjon med sulfonylurea
eller insulin, urogenitale infeksjoner, polyuri, dyslipidemi og ryggsmerter. Dapagliflozin gir
økt diurese og dette kan føre til et lite blodtrykksfall. Middelet brukes med forsiktighet hos
pasienter med risiko for væsketap, hypotensjon eller forstyrrelser i elektrolyttbalansen. Bruk
frarådes hos pasienter med moderat og alvorlig redusert nyrefunksjon og hos pasienter som
er dehydrert eller får slyngediuretika.
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De hyppigste bivirkningene ved bruk av eksenatid er blant annet gastrointestinale reaksjoner
som kvalme, oppkast og diare eller forstoppelse i tillegg til hypoglykemi (med sulfonylurea).
Kvalme er mest fremtredende i oppstarten av behandlingen.
Det henvises til preparatomtale for metformin (2), dapagliflozin (3) og eksenatid (4) for
ytterligere beskrivelse.
1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis
Nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes (5) anbefaler metformin som førstevalg ved
oppstart av blodsukkersenkende legemiddelbehandling av diabetes type 2.
Ved utilstrekkelig blodsukkersenkende effekt av metformin eller når metformin ikke kan brukes
foreslås individuelt tilpasset behandling med andre blodsukkersenkende legemidler. Når metformin
ikke er tilstrekkelig for å nå behandlingsmålet for blodsukker er det en rekke ulike legemidler å velge
mellom, og det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelig evidens til å gi kun en enkeltanbefaling. Det
anbefales å velge et legemiddel der sikkerheten er dokumentert gjennom lang erfaring eller i
kontrollerte langtidsstudier. Retningslinjene sier at det i denne situasjonen er mest aktuelt å legge til
et legemiddel fra følgende farmakologiske grupper (2. valgs legemiddel): sulfonylurea, DPP-4hemmere (fortrinnsvis sitagliptin), SGLT-2-hemmere (fortrinnsvis empagliflozin), GLP-1-analoger
(fortrinnsvis liraglutid eller lixisenatid) eller langtidsvirkende insulin.
Når det gjelder tredjevalgs-legemiddel har retningslinjene ingen klare anbefalinger. Det er en rekke
legemidler å velge mellom og ikke sterk evidens for å foretrekke ett behandlingsregime fremfor et
annet. Individuelt tilpasset behandling under hensyntagen til effekt og bivirkninger anbefales.

1.4.3 Komparator
Det er flere mulige kombinasjoner som vil kunne bli fortrengt av trippelbehandling med
metformin/dapagliflozin/eksenatid. Mulige alternativer er:




metformin + NPH-insulin
metformin + eksenatid + NPH-insulin
metformin + dapagliflozin + NPH-insulin

Eksenatid i kombinasjon med NPH-insulin fikk nylig forhåndsgodkjent refusjon, men denne
kombinasjonen er ikke aktuell som komparator ettersom dette ikke er det mest brukte alternativet
per dags dato.
Når pasienter ikke når behandlingsmålene med metformin og dapagliflozin kan det være relevant å
beholde dapagliflozin ved oppstart på NPH-insulin, dette på grunn av den gunstige effekten
dapagliflozin har på vekt i motsetning til NPH-insulin. Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt
med anbefaler vanligvis å beholde SGLT-2 hemmer når man ønsker å legge til insulin med mindre det
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foreligger økt risiko for bivirkninger. Basert på disse vurderingene anser Legemiddelverket
kombinasjonen metformin/dapagliflozin/NPH-insulin som relevant komparator.

1.4.4

Behandling med dapagliflozin i kombinasjon med NPH-insulin
Det henvises til avsnittet over for beskrivelse av behandling med dapagliflozin. Videre omtales
behandling med NPH-insulin, insulin (human).



Indikasjon
Insulin er indisert til behandling av diabetes mellitus



Virkningsmekanisme
NPH-insulin har middels lang virketid.
Insulin letter opptak av glukose ved å binde seg til insulinreseptorer i muskel- og fettceller, og
hemmer også utskillelsen av glukose fra leveren.



Dosering
Individuell dosering. NPH-insulin kan injiseres én eller flere ganger daglig og kan brukes alene
eller sammen med hurtigvirkende insulin. Individuelt insulinbehov ligger normalt på 0,3 – 1,0
IE/kg/dag.



Bivirkninger
Hypoglykemier er oftest rapportert, men frekvensen varierer med populasjon, doseregime
og grad av glykemisk kontroll.

Det henvises til preparatomtale for middels langtidsvirkende insulin (human), for eksempel
Insulatard (6).
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2 DOKUMENTASJON FOR Å VISE RELATIV EFFEKT
AZ har utført et systematisk litteratursøk for å undersøke om det er noen studier som sammenligner
metformin/ dapagliflozin 10 mg (QD)/eksenatid (QW) vs metformin/dapagliflozin 10 mg (QD)/NPHinsulin, eller andre studier som gjør det mulig å gjennomføre en justert indirekte sammenligning av
disse legemidlene.
Litteratursøket er utført i databasen EMBASE fram til 21.02.2018. Det er ikke angitt startdato for
søket. Søkestrategi, søkeresultat og seleksjon av studier er dokumentert. Relevante utfallsmål
inkludert i litteratursøket var HbA1C og vekt. Inklusjons og eksklusjonskriterier er vist i appendiks 1.
Litteratursøket identifiserte 49 studier hvorav 43 ble ekskludert fordi de ikke oppfylte
inklusjonskriteriene, og 2 ble ekskludert fordi de rapporterte fra samme studie. De 4 studiene som
gjenstod gjorde det mulig å utføre en indirekte sammenligning (ITC), imidlertid var det tre av
studiene som ikke oppfylte alle kriteriene fordi de ikke inkluderte riktig type insulin (NPH-insulin). To
av disse tre ble likevel brukt videre i indirekte sammenligning. Det tredje ble ekskludert grunnet
kortere oppfølgingstid enn de andre to (26 uker).
Søket identifiserte ingen studier som direkte sammenlignet relevant kombinasjon
metformin/dapagliflozin/eksenatid med metformin/dapagliflozin/NPH-insulin. AZ valgte å inkludere
to studier med blant annet langtidsvirkende insulin determir (Levemir) og insulin glargin (Lantus) for
å lage et nettverk fra dapagliflozin 10 mg og eksenatid til dapagliflozin og insulin, i mangel på
relevante studier med middels langtidsvirkende NPH-insulin. Totalt utgjør dette tre inkluderte
studier i ITC: DURATION- 8 (hovedstudien ved MT-søknad), DURATION-3 og Studie 006 som er
nærmere omtalt under.

OVERSIKT OVER RELEVANTE, INNSENDTE STUDIER
Studiene DURATION-3 (7), DURATION-8 (8) og Studie 006 (9) ble identifisert i litteratursøket. Alle tre
studiene inkluderte pasienter over 18 år med DMT2 og som hadde ukontrollert blodsukker.
I studien DURATION-8 ble pasienter med HbA1c 8,0-12,0 % selv med stabil metformindose (≥ 1500
mg/dag) randomisert til tre grupper: dapagliflozin + eksenatid, dapagliflozin + placebo og eksenatid +
placebo. Alle armene beholdt sin eksisterende metforminbehandling.
DURATION-3 inkluderte pasienter med suboptimal blodsukker HbA1c på 7,1-11,0% selv med
maksimal tolerert dose metformin alene eller med sulfonylurea. Pasienter måtte ha en stabil BMI
mellom 25-45 kg/m2. Pasienter ble randomisert til eksenatid eller til en gang daglig insulin glargin
(med titrering) i tillegg til eksisterende oral glukosebehandling.
Studie 006 inkluderte pasienter med HbA1c ≥7,5-10,5 % med stabil insulinbehandling med daglig
dose insulin på 30 enheter eller mer og maksimal tolerert dose av metformin (minst 1500 mg daglig),
eller minst en halv daglig maksimal dosering av annen oral glukosesenkende behandling. Pasienter
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ble randomisert til fire grupper hvor de mottok enten placebo, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg dapagliflozin
i tillegg til vanlig dose insulin og eksisterende oral behandling. Daglig dose insulin og oral behandling
ble holdt konstant med mindre det var fare for hypoglykemi.
I tabellen under gir oversikt over studiene.
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Tabell 1: Oversikt over studiene som inngår i ITC*

* Alle studiene inkluderte pasienter på metformin, denne behandlingen fortsatte som bagrunnsbehandling under
studieperioden i de tre studiene, men er utelatt fra tabellen for enklere fremstilling.
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Pågående studier
Legemiddelverket er ikke kjent med at AZ har pågående studier med aktuell trippelkombinasjon. AZ
henviser til to andre studier som kombinerer GLP-1 analog og SGLT2-hemmer i metforminbehandlede pasienter (LIRA-ADD2SGLT2i 2018) NCT02964247 og (AWARD-102018) NCT02597049.
Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon
Alle studiene benytter anerkjente og relevante utfallsmål.
Legemiddelverket mener det foreligger mange ulikheter mellom studiene som ble selektert til å
inngå i ITCen. DURATION-8 og studie 006 var dobbeltblindet, mens DUARTION-3 hadde et åpent
design. Åpent design kan medføre bias i effektresultatene, og dette ser ikke til å være undersøkt. Det
er forskjeller i designet og formålet med de ulike studiene. Det er videre ulikheter i insulinbruken
mellom studien. I Studie 006 var insulindosen fast, mens i DURATION-3 var det tillat med titrering av
insulindose. Det er ikke samme type insulin som inngår i studiene. DURATION-3 benytter insulin
glargin og i Studie 006 benyttes det ulike typer insulin ettersom studien inkluderte pasienter på både
basal, basal + bolus eller bare bolus regime.

2.1.1 Indirekte sammenligning (ITC)
Den innleverte ITCen ble gjennomført i to steg for å muliggjøre sammenligningen. Alle armene
inkluderer metformin.
 Steg 1 sammenlignet dapagliflozin/eksenatid-armen fra DURATION-8 med insulin, basert på
felles komparator med eksenatid
 Steg 2 sammenlignet dapagliflozin/eksenatid med dapagliflozin/insulin, basert på felles
komparator insulin via steg 1
Sammenligningen er gjort med Bucher metoden, som gjør en enkel indirekte sammenligning mellom
behandling A og B via en felles komparator C. Forskjellen mellom A og B blir gitt av:

Hvor standardfeilen blir gitt av:

Bucher-metoden, som man kan se av formelen, tar dermed kun for seg de valgte effektestimatene,
og beregner et resultat via flere trinn, og tar dermed ikke hensyn til ulikheter mellom studiene som
har produsert effektestimatene. Det ligger altså til grunn en antagelse om at studiene er homogene
og sammenlignbare.
Effektestimatene som inngår i analysen er presentert i tabell 1 over.
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Resultat indirekte sammenligning
Resultatet som framkommer av innsendt ITC er som følger:
Tabell 2: Resultater fra ITC analysen

Legemiddelverkets vurdering
Litteratursøk
Legemiddelverket mener at litteratursøket med fordel kunne ha inkludert flere relevante databaser
enn kun EMBASE, dermed kan det foreligge risiko for publikasjonsbias. Det er også usikkert om
inklusjonskriteriet kun RCT kan ha utelatt studier som kunne ha produsert et bredere utvalg av
studier.
ITC
Legemiddelverket mener at den innleverte indirekte sammenligningen har vesentlig svakheter. En
grunnleggende antakelse for en indirekte sammenligning er at studiene som inngår er tilstrekkelig
like med hensyn til faktorer som kan påvirke effektresultatene. AZ mener selv at denne antagelsen
muligens ikke er valid i dette tilfellet.
Legemiddelverket mener at de effektmodifiserende faktorene i pasientkarakteristika som vekt (BMI),
baseline blodsukker (HbA1c) og antall år med diabetes mellom studiene som inngår i ITCen er
vesentlig forskjellige. Videre er studiene ulike i design, og hverken inklusjonskriterier, formål med
studiene, bakgrunnsbehandling og oppfølgingstid vurderes å være sammenliknbart. Alle disse
forskjellene bryter med den grunnleggende antagelsen om homogenitet som må ligge til grunn
dersom man skal kunne gjennomføre en slik ITC, og resultatet blir derfor svært lite informativt.
Når det gjelder komparatorspørsmålet er det en vesentlig usikkerhet knyttet til at ingen av studiene
inkluderte NPH-insulin. Det er usikkert om resultatene fra ITCen kan overføres til en ITC som hadde
inkludert NPH-insulin. I DURATION-3 ble pasienter behandlet med insulin degludec og Studie 006
inkluderte en ukjent andel forskjellige typer insulin. Legemiddelverket etterspurte en grundigere
redegjørelse for den utførte ITCen og svakhetene ved denne. AZ henviser da til noen ulike studier
(10-12) for å påpeke forskjeller mellom insulintyper. Studiene indikerer, ifølge AZ, at NPH-insulin er
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sammenlignbar med insulin degludec og insulin glargine på HbA1c reduksjon, men dårligere på
vektreduksjon og risiko for hypoglykemier. Basert på dette mener AZ at det er vanskelig å trekke
noen konklusjoner på hvordan dette kan påvirke resultatet fra ITCen, men foreslår at dette kan bety
at effektresultatet på vekt i ITCen kan være et konservativt anslag. Dette er ikke nærmere begrunnet.
Legemiddelverket vurderer at den beregnede effektforskjellen på hverken vekt eller HbA1c er
tilstrekkelig dokumentert basert på innsendt dokumentasjon.
Legemiddelverket har vurdert om det kunne vært hensiktsmessig å etterspørre andre analyser, som
muligens kunne produsere et mer pålitelig resultat. Når baseline pasientkarakteristika er ulike
mellom studier, kan det gjøres en indirekte sammenlikning ved hjelp av en populasjonsjustert
metode for eksempel MAIC. Det kunne dermed ha vært justert for forskjeller i baseline
pasientkarakteristika (matchet og vektet) slik at pasientpopulasjonen og dermed resultater fra
DURATION-8 studien ble tilpasset data fra Studie 006. Ved en slik metode antas det dermed at Studie
006 populasjonen er den relevante populasjonen for den aktuelle behandlingen (dvs
tredjelinjebehandling med metformin/dapagliflozin/eksenatid). Imidlertid er disse
pasientpopulasjonene i studiene grunnleggende forskjellig som beskrevet over, og en slik
populasjonsjustert indirekte sammenlikning ville heller ikke kunnet levert et mer troverdig resultat.
Legemiddelverket vurderte det derfor ikke hensiktsmessig å etterspørre dette.
En ytterligere begrensing i innsendt dokumentasjon er at det mangler justerte sammenligninger for
bivirkninger. Innlevert dokumentasjon på bivirkninger omfatter naive sammenligninger, noe
Legemiddelverket vanligvis ikke godtar, jf retningslinjene for hurtig metodevurdering.
Oppsummert mener Legemiddelverket at det systematiske litteratursøket burde vært utført i flere
relevante databaser ihht Legemiddelverkets retningslinjer. Det foreligger risiko for publikasjonsbias,
og dette ser ikke ut til å være undersøkt basert på innsendt dokumentasjon. Det mangler beskrivelse
av ulikheter i effektmodifiserende faktorer og heterogenitet mellom studiene og påvirkningen dette
har på resultatet fra ITCen. Den grunnleggende antagelsen om sammenlignbare studier for å
gjennomføre en ITC er ikke oppfylt.
Innsendt dokumentasjon kan ikke anvendes til å anslå størrelse og retning på relativ effekt av
trippelbehandling med metformin/dapagliflozin/eksenatid sammenliknet med de andre inkluderte
behandlingene.
Legemiddelverket har ikke gått videre med den helseøkonomiske analysen innlevert av AZ siden det
mangler pålitelige data om relativ effekt. Legemiddelverket har derfor ikke validert eller godtatt den
innsendte helseøkonomiske modellen eller inputdata som er brukt i innsendt modell. Modellen og
inputdata kan derfor ikke refereres til i fremtidige utredninger som valid frem til dette er gjort.
Den innsendte helseøkonomiske modellen ser i utgangspunktet relevant ut, men har begrenset
nytteverdi siden estimater på relativ effekt ikke er etablert. Uten troverdige anslag på relativ effekt
kan vi ikke anslå merkostnad per vunnet kvalitetsjustert leveår (QALY). Legemiddelverket kan derfor
ikke konkludere hvorvidt kostnadene ved å innføre trippelbehandling med
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metformin/dapagliflozin/eksenatid står i et rimelig forhold til nytten når behandlingen sammenlignes
med behandling med metformin/dapagliflozin/NPH-insulin.
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3 KONKLUSJON
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Innsendt dokumentasjon kan ikke anvendes til å anslå størrelse og retning på relativ effekt av
trippelbehandling med metformin/dapagliflozin/eksenatid sammenliknet med
metformin/dapagliflozin/NPH-insulin.
Legemiddelverket har ikke vurdert den helseøkonomiske modellen for å vurdere om ressursbruken
står i et rimelig forhold til nytten.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre aktuell trippelbehandling er
ikke beregnet.

Statens legemiddelverk, 06-12-2018

Elisabeth Bryn (e.f.)
enhetsleder

Christina Sivertsen
Helle Endresen
saksutredere

18/06019 Metodevurdering

06-12-2018

side
23/29

REFERANSER
1.
Folkehelseinstituttet. Folkehelserapporten Diabetes i Norge 2017 [Available from:
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/diabetes-i-norge---folkehelserappor/#antall-meddiabetes-i-norge.
2.
Preparatomtale metformin [Available from:
http://sp.env.local:8090/Redirect/ProductInformationFile.aspx?mtnumber=199700375&doctype=Spc.
3.
Preparatomtale Forxiga [Available from:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/forxiga-epar-productinformation_no.pdf.
4.
Preparatomtale Bydureon [Available from:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bydureon-epar-productinformation_no.pdf.
5.
Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2018 [Available from:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes.
6.
Preparatomtale NPH-insulin (Insulatard) [Available from:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/insulatard-epar-productinformation_no.pdf.
7.
Diamant M, Van Gaal L, Guerci B, Stranks S, Han J, Malloy J, et al. Exenatide once weekly
versus insulin glargine for type 2 diabetes (DURATION-3): 3-year results of an open-label randomised
trial. The lancet Diabetes & endocrinology. 2014;2(6):464-73.
8.
Frias JP, Guja C, Hardy E, Ahmed A, Dong F, Ohman P, et al. Exenatide once weekly plus
dapagliflozin once daily versus exenatide or dapagliflozin alone in patients with type 2 diabetes
inadequately controlled with metformin monotherapy (DURATION-8): a 28 week, multicentre,
double-blind, phase 3, randomised controlled trial. The lancet Diabetes & endocrinology.
2016;4(12):1004-16.
9.
Wilding JP, Woo V, Soler NG, Pahor A, Sugg J, Rohwedder K, et al. Long-term efficacy of
dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus receiving high doses of insulin: a randomized
trial. Annals of internal medicine. 2012;156(6):405-15.
10.
Rys P, Wojciechowski P, Rogoz-Sitek A, Niesyczynski G, Lis J, Syta A, et al. Systematic review
and meta-analysis of randomized clinical trials comparing efficacy and safety outcomes of insulin
glargine with NPH insulin, premixed insulin preparations or with insulin detemir in type 2 diabetes
mellitus. Acta diabetologica. 2015;52(4):649-62.
11.
Standl E, Owen DR. New Long-Acting Basal Insulins: Does Benefit Outweigh Cost? Diabetes
care. 2016;39 Suppl 2:S172-9.
12.
Strandberg AY, Khanfir H, Makimattila S, Saukkonen T, Strandberg TE, Hoti F. Insulins NPH,
glargine, and detemir, and risk of severe hypoglycemia among working-age adults. Annals of
medicine. 2017;49(4):357-64.

18/06019 Metodevurdering

APPENDIKS 1
Tabell 3: Søkestrategi for litteratursøket

06-12-2018

side
24/29

18/06019 Metodevurdering

06-12-2018

side
25/29

APPENDIKS 2: 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
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.

18/06019 Metodevurdering

06-12-2018

side
26/29

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 ICER. I analysene inngår legemiddelkostnader, men også kostnader til
sykehusinnleggelser, primærhelsetjenesten m.m. knyttet til de to behandlingene (intervensjon og
komparator). ICER 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 ICER 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
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.
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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
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.
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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.

18/06019 Metodevurdering

06-12-2018

side
29/29

