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Refusjonsrapport - exenatid
(Byetta) til behandling av diabetes type 2
i

Oppsummering

Formålet med denne rapporten er å vurdere om exenatid i kombinasjon med metformin
ogleller sulfonylurea er refusjonsverdig for pasienter med diabetes type 2 som ikke har
oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene
injeksjon.
(metformin og sulfonylurea). Exenatid (Byefta)administreressom en subkutan
Placebokontrollertestudier viser at exenatid gir en reduksjon av blodsukkeret på linje med
eller noe lavere enn andre legemidler mot diabetes. I studier der exenatid ble sammenliknet
med insulin er det vist at exenatid ikke var dårligeretil å redusere blodsukkeret, samtidig som
det ga en signifikant lavere vekt. De randomiserte,kontrollerte studiene har vart i maksimum
52 uker. Denvanligste gruppen bivirkninger ved bruk av exenatid er kvalme, oppkast og
diare.
Refusjonssøker har analysert kostnadseffektivitetentil exenatid ved hjelp av en kompleks
helseøkonomisk modell (CORE) der exenatid i kombinasjon med metformin og sulfonylurea
er sammenliknet med blandingsinsulinetinsulin aspart gitt i kombinasjon med metformin og
sulfonylurea. Til tross for at sammenhengenmellom vekt og nytte er en helt sentral variabel i
modelleringen er dette ikke en del av standardversjonenav CORE-modellen.Dette er derfor
modellert ved en "nødløsning" der man har overtatt deler av modellen som er ment for andre
formål. Dette setter vesentlige begrensninger på muligheten til å utføre sensitivitetsanalyser.

Ut fra dette virker valget av type modell ikke godt begrunnet.
Selv om valget av insulin som sammenlikningsalternativer rimelig, er valget av
sammenlikningsalternativlikevel problematiskbåde fordi type insulin (insulin
aspart) og
tilleggsbehandlingeni insulinarmen (både metformin og sulfonylurea)er lite brukt i Norge.
Kombinasjonen av både metformin og sulfonylureai sammenlikningsalternativetgjør at
doseringen av insulin blir lavere enn det som er vanlig i norsk praksis. Hvordan
disse
svakhetene ved valg av sammenlikningsalternativpåvirker resultatene av den
helseøkonomiske modellen er vanskelig å vurdere fordi endring av både type insulin og
tilleggsbehandling kan gi endringer i effekt (Hbal c, lipider, blodtrykk, vekt), bivirkninger
(hypoglykemier) og kostnader som delvis motvirker hverandre.

Vekt og helsenytte knyttet til vektendring er de variablene
som istørst grad påvirker
modellens resultater. I den helseøkonomiskemodellen er det antatt
pasientene
at
fortsetter
behandlingen med exenatid
eller insulin
aspart i 35 år ellerinntilde dør. Virkningen av
exenatid er imidlertid avhengig av at
pasientenes
betaceller ikke er fullstendig
ødelagt.
Varigheten av behandlingen med exenatid er derfor usikker. Det er i modellen antatt at
pasienter som får exenatid
får envektreduksjonpå 3 % det første året og 5 % det neste året,
og at pasienter som får insulin aspart far en tilsvarende vektøkning på 3 % og 5 %. Utover de

to førsteåreneantas
det at vekten og dermed
ogsåvektforskjellenholder seg konstant. Denne
antagelsen er usikker og det finnes lite dokumentasjonsom kan støtte antagelsen om
vektutviklingen for exenatid på lang sikt. Data fra andre vektreduserendelegemidler og
uttalelser fra eksperter gjør at Legemiddelverketfinner det mer sannsynlig å regne med at
vektforskjellen mellom exenatid- og insulingruppengradvis reduseres etter de første
to årene.
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Det er likevel en styrke ved Eli Lillys analyse at antagelseneom
Ø Mavve MØF
påV tff
synes å være relativt konservative i den forstand at nyttetapet de finner ligger lavt i forhold ti
de fleste studiene på området. Styrken og formenpå sammenhengenmellom vekt og nytte
synes imidlertid på det nåværende tidspunkt ikke å være godt dokumentert og mer forskning
er nødvendig.

Usikkerheten knyttet til modelleringen av sammenhengenmellom vekt og nytte gjelder bla.:
• Styrken og formen på sammenhengenmellom vekt og nytte utover år 2.
• Eli Lilly har brukt to ulike sett nytteverdierknyttet til vekt avhengig av når i forløpet
vi befinner oss og sammenhengenmellom de to settene nytteverdier virker uklar.
Denne usikkerheten er ikke håndtert på en tilfredsstillendemåte da det ikke er gjort
tilstrekkelig med sensitivitetsanalyser.Modelleringenav sammenhengenmellom vekt og
nytte har heller ikke vær redegjort for på en transparentmåte.
Legemiddelverket har derfor forsøkt å få Eli Lilly til å utføre ytterligere sensitivitetsanalyser
knyttet til modelleringen av vektutviklingog sammenhengenmellom vekt og helsenytte.
Dette har imidlertid vist seg i liten grad å være mulig. Legemiddelverkethar likevel forsøkt å
utforske denne usikkerheten ved å analysere scenariermed konservative
anslag på
flere
variable. Når man ikke inkluderer noen forskjell i blodsukkertester,bruker pris for NPHinsulin, nytteverdier fra CODE-2 og ikke regner med noen forskjell i Hbal c stiger kostnadene
fra 80 000 kroner per QALY vunnet (modellens hovedalternativ) til 193 000 kroner per
QALY vunnet. Regner man i tillegg med at vektforskjellen i år 2 gradvis forsvinner over 8 år

blir kostnaden per QALY vunnet 267 000 kroner. Reduserer man nyttegevinsten per endring i
BMI fra CODE med 25 % blir kostnadene per QALY vunnet 312 000 kroner. Dette er

resultater som vanligvis regnes som kostnadseffektive.
Beregningenover dekkerikke usikkerhetensom er knyttettil vektutviklingende førsteto
årene.Legemiddelverketfinnerimidlertidgrunntil å tro at variasjonav vektutviklingen
innenfordet som er sannsynligikke vil gi en kostnad
QALY
per vunnetsom vesentlig
overstiger500 000 kroner.

NICE har gjort en helseøkonornisk analyse gir en betydelig høyere kostnad per QALY enn det
Eli Lillys analyse viser. Forskjellen i modelleringensynes særlig å gå på inkludering av
effekten av vekt på nytte og varigheten av behandlingen.Hvis NICE hadde brukt samme
antagelser som Eli Lilly på disse punktene er det en del som taler for at NICEs modell også
ville kommet til at exenatid var kostnadseffektiv.
Selv om det er vanskelig å trekke en konklusjon om kostnadseffektivitetentil exenatid tyder
beregningene som er gjort på at legemidlet gir merkostnaderi forhold til mereffektene som
med sannsynlighetsovervektligger omkring eller litt under grensen for det som vanligvis
regnes som kostnadseffektivt. Kostnadseffektivitetenvil antagelig være bedre hos pasienter
med mer betydelig overvekt. Legemiddelverketgår derfor inn for at refusjon begrenses til
pasienter med BMI lik eller over 30.
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Forslag til refusjonsvilkår hvis exenatid innvilgesgenerell refusjon

60

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med
metformin og/eller sulfonylurea hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemis
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene
Refusjonskode T90 Diabetes ikke insulinavhengig/E11 Diabetes mellitus type 2
Refusjonsvilkår:
- Kun til pasienter med BMI lik eller over 30 for de med europeisk avstamning
- Kun til pasienter hvor insulin ville vært alternativet
- Kun til pasienter som oppnår et vekttap på 3 % eller mer på i år og 5 % eller
mer på 2 år.

-

Forskrivning kan kun foretas i samråd med spesialist i indremedisin eller
sykehusavdelingmed tilsvarende spesialitet.Navn på
spesialist/sykehusavdelingskal dokumenteresi journal.
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Søknadslogg

Refusjonssøker:

Eli Lilly A/S.

Preparat:

Byefta

Virkestoff:
Indikasjon:

ATC-nr:

Søknadsprosess:

exenatid
Byetta er indisert til behandling av type 2 diabetes mellitus i
kombinasjon med metformin ogleller sulfonylurea hos pasienter som
ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte
dose av disse legemidlene.
Al OBX04

Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 06-07-2007
Evt. opphold i saksbehandlingen: 28-11-2007 til 31-03.2008, 08-05
2009til 10-06-2008,
07-08-2008til 15-12-2008

Innstilling sendt til Helsedepartementet:

22-12-2008

Saksbehandlingstid: 189 dager
Exenatid (Byefta) administreres som en subkutaninjeksjon. Behandlingenmed exenatid
startes med 5 µg to ganger om dagen i minst 1 måned. Doseringenkan deretter økes til 10 gg
to ganger daglig.

Eli Lilly harsøkt om opptakav exenatidpå blå reseptunder§ 9, refusjonspunkt5 diabetes
mellitus
, legemiddelgruppe5, andremidlertil diabetesbehandling
. I det nye refusjonssystemet
som gjelderfra 3. mars 2008 tilsvarerdetterefusjonskodene
: T90 Diabetesikke
insulinavhengig
(ICPC) og Eli Diabetes mellitus type(ICD).
II
Eli Lilly harsøkt om refusjon

innenforhele exenatidsindikasjon.
3

Introduksjon/ Bakgrunn

3.1 Beskrivelse av det underliggende helseproblem
3.1.1 Diabetes mellitus
Diabetes mellitus er en kronisk stoffskiftesykdommed høyt blodsukker (hyperglykemi)som
skyldes insulinmangel, ofte sammen med nedsatt insulinvirkning(insulinresistens)(1).
Sykdommen utvikles som en kombinasjon av arveanleggog miljøfaktorer.
Diabetes mellitus kan videre deles inn i flere undergrupper,hvorav de to vanligste er type 1
diabetes og type 2 diabetes.
Type 1 diabetes kan debutere i alle aldre, men vanligvis i barne- og ungdomsårene.Den
kliniske debut er ofte akutt. Årsaken til sykdommen er insulinmangel, vanligvis pga. en

autoimmun ødeleggelse av de insulinproduserendecellene i bukspyttkjertelen(betacellene).
Forekomsten av type 1 diabetes har økt i mange land i de siste 30 årene, noe som kan tyde på

at miljøfaktorer kan påvirke sykdomsutviklingen(2). Disse miljøfaktorene er foreløpig
ukjente, og det er derfor ikke mulig å foreslå tiltak for å forebyggetype I diabetes. Disse
pasientene bruker insulin fra behandlingsstart.
Type 2 diabetes er den vanligste formen for diabetes mellitus og utgjør >80 % av alle tilfeller.
Det er i hovedsak personer over 30 år som får type 2 diabetes, men sykdommen kan debutere
i alle aldre. Sykdomsutviklingener ofte langsom og diffus, og det kan ta lang tid før
diagnosen blir stilt. Type 2 diabetes skyldes insulinresistenskombinert med insulinmangel.
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Risikofaktorer
Det er flere faktorer som påvirker utviklingen av type 2 diabetes:
•
•
•
•
•
•

Overvekt (særlig abdominal fedme)
Fysisk inaktivitet
Røyking
Hyperglykemi (for høyt innhold av glukose i blodet)
Hypertensjon
(høytblodtrykk)
Mikroalbuminuri/albuminuril

•

Dyslipidemi2

Endring av livsstil er et viktig tiltak for å forebyggeutvikling av type 2 diabetes, og også i
behandlingen (3).
Komplikasjoner

Type 2 diabetes er en alvorlig sykdom som kan føre til store helsemessige komplikasjoner. D
akutte komplikasjoneneved diabetes er hypoglykemi(for lav konsentrasjon av glukose i
blodet) og hyperglykemi. Utviklingen av senkomplikasjonerer avhengig av hvor lenge man
har hatt sykdommen, og hvor godt regulert den har vært.

Mikrovaskulære senkomplikasjonerer uheldig påvirkning av funksjon i mindre blodårer, og
kani ytterste konsekvens lede til blindhet (diabetiskmikroangiopati),nyresvikt (diabetisk
nefropati) og amputasjon av føtter (diabetisk nevropati).Diabetes er assosiert med en inntil 3
ganger økt risiko for amputasjoner(3).
Forstyrrelser i større blodårer kan gi makrovaskulæresenkomplikasjonersom omfatter økt
risiko for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom. Diabetes er assosiert med 2-3 ganger økt

risiko for koronarsykdom3,en doblet risiko for død ved hjerteinfarkt og 5 ganger økt risiko for
hjertesvikt.

Dårlig regulerte diabetikere har også en økt infeksjonstendens(1).
Utbredelse
Omtrent 70.000-100.000personer har påvist type 2 diabetes i Norge og man regner med at
omtrent like mange er udiagnostiserte(2). På verdensbasishar ca. 200 millioner mennesker
diabetes mellitus, og man regner med at om lag 3,2 millioner mennesker dør hvert år pga.
senkomplikasjonerknyttet til sykdommen.
Prognoser tyder på at antallet pasienter med diabetes mellitus kan være doblet om 25 år.
Verdens Helseorganisasjonhar definert diabetes mellitus som en av utfordringene for
folkehelsen i fremtiden.

1Protein (albumin) i urin - et tegn på redusert nyrefunksjon.

2Forstyrrelser av sammensetning og/eller nivåer av blodlipider.
3 Til denne sykdomsgruppen regnes angina pectoris (stabil angina, ustabil angina, variantangina), stille iskemi,
hjerteinfarkt, plutselig hjertedød (som imidlertid også kan ha andre årsaker enn koronarsykdom) og hjertesvikt
etter gjennomgått infarkt.
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Biomarkører i diabetes og måleparametrefor sykdomsutvikling
Blod ukose
Måling av glukosekonsentrasjoni blod er den viktigste biomarkør ved diabetes siden
diagnosen knyttes til dokumentasjon av hyperglykemi(4). Følgende verdier av blodglukose
regnes som diagnostiske for diabetes mellitus (3):
Tabell 1 Diagnostiske blodglukoseverdier
Venøst lasma/serum
Fastende glukose

(minst 8 timer siden forrige
nærin sinntak
og/eller 2 timer etter inntak av
75 . lukose
og/eller tilfeldig glukosei
kombinas*onmed s
torner

>_7 mmol/1*

Ka illær røve

lasma

? 7 mmol/1*

>_11,1 mmol/l*
11,1 mnol/l*

>_12,2 mmolll*
> 12,2 mmol/l*

* Dersom pasienten ikke har symptomer på diabetes eller det ikkeforeligger
kliniskmistanke om diabetes,
kreves to glukoseverdier over de diagnostiske grenser før diagnosen stilles. Diagnostiske prosedyrer bør ikke

utføres når pasienten er akutt syk eller kort tid etter skader eller operasjoner.

HbA l c
kos lett hemo obin
Glukose binder irreversibelt til hemoglobin på de røde blodcellene (4). Gjennomsnittlig
levetid for røde blodcellerer ca. 120 dager. Det målte nivået av HbAlc vil være direkte

proporsjonalt med konsentrasjonen glukose de røde blodcellene har blitt utsatt for, og måling
av HbAlc gjenspeiler dermed gjennomsnittligblodgiukosenivåde siste 6-8 ukene.

3.2 Eksisterende behandlingsmuligheter
Det sentrale i behandlingen av diabetes er å unngå hendelser som fører til forringet
livskvalitet og for tidlig død. Slike hendelser er særlig knyttet til komplikasjonerved diabetes,
både akutte- og senkomplikasjoner.Akutte komplikasjonerbestår særlig av hypoglykemier,
dvs, at blodsukkernivåetblir for lavt, mens senkomplikasjoneromfatter øyesykdom,
nyresykdom, nevropati og hjerte- og karsykdom.Et sentralt dilemma i behandlingen av
diabetes er at ønsket om å redusere blodsukkernivåetav hensyn til å unngå senkomplikasjoner
kan komme i konflikt med økende hyppighet av hypoglykemier. Frykten for hypoglykemier
kan være en av faktorene som forklarer at man relativt ofte ikke oppnår behandlingsmålet når
det gjelder blodsukkernivå.
Livsstilsendringer

Å forhindre/redusere eventuell overvekt vil føre til en bedring av metabolsk kontroll. Stabil
vekt kan også være et mål. Fysisk aktivitet fører til nedbrytning av glukose (reduserer
hyperglykemi) og reduserer insulinbehovet.Mye tyder også på at blodsukkernivået er mer
stabilt hos diabetikere som trener regelmessig (1). Kosttilpasninger nødvendig hos alle
diabetikere.
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Behandlingsregimet vurderes individuelt for hver pasient basert på blant annet alder, vekt,
annen sykdom, eventuelle bivirkninger, og respons på det valgte legemiddelet. Over tid vil et
legemiddelsannsynligvis
ikke være tilstrekkelig for å opprettholde god blodsukkerkontroll.
Tabell 2 Ulike

er av
antidiabetika

DPP-4 hemmere
(sitagliptin)

Hemmer enzymet DPP-4 og gir forsinket nedbrytning av
gastrointestinalehormoner, som videre bidrar til økt
utskillelse av insulin og redusert glukagon sekresjon (5).

PPAR-y agonister/glitazoner

(pioglitazon, rosiglitazon)

Sulfonylurea
(glipizid, glibenklamid,
glimepirid)

Påvirker den nukleære PPØ-y reseptoren som hovedsakelig

finnes i fettvev, men også i lever og muskel. Stimulering av
denne endrer gentranskripsjon,som videre påvirker prosesser
for opptak og lagring av fett og sukker (6). Glitazonene
reduserer insulinresistenseni fett-, muskel- og leverceller (1).
Binder til høy affinitets reseptorer på betacelleoverflater og
stimulerer insulinsekresjon.Legemiddelgruppenantas også å
ha andre antidiabetiske effekter (øke antallet insulinreseptorer,

redusere insulinopptaketi perifert vev, bedre glukoseopptak
og -metabolismei muskel) (5).
Biguanider
(metformin)

Reduserer hepatisk glukoseproduksjon,forsinker intestinal
glukoseabsorpsjon,i tillegg til å øke følsomheten for insulin
og forbedre perifert glukoseopptakog -utnyttelse i muskel (5).

Alfaglukosidase henunere
Hemmer a-glukosidaser, enzymer som bryter ned
(akarbose)
karbohydratertil glukose i tarmen. Karbohydratnedbrytningen og glukoseopptaket forsinkes, noe som
medfører at økningen i blodsukker etter måltid blir mindre
(5).

Tilførsel av insulin ved subkutan injeksjon. Flere ulike typer
med ulik virketid. (eks. NPH insulin som har middels lang
virketid o insulin lar 'n som har lan virketid.

Siden de ulike legemiddelgruppenei behandlingen av diabetes har ulike angrepspunkter,kan
flere av dem brukes i kombinasjon for å gi en bedre regulering av sykdommen. Norsk Selskap
for Allmennmedisin (NSAM) har utarbeidet en oversikt over behandling av diabetes. Ved
manglende måloppnåelse forsøkes neste trinn på behandlingsstigen.
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Tabell 3 NSAMsbehandlin sstrate
' for å o nå od blodsukk
Trinn

Dominerende insulinresistens

(overvektigepasienter)

i
co iØfedicines Agency
Dominerende insulinmangel

(slanke pasienter)

1

Kostråd, vektreduks'on o mos'on

2

Start med metformin

3

Legg til sulfonylurea eller
inder ev. akarbose
Slutt med sulfonylurea/glinider
(og ev. akarbose).
Vurder glitazoner i kombinasjon med
metformin.
Vurder insulinbehandling.
Vurder metformin i kombinasjon med insulin.
Intensiver insulinbehandlin en

4

5

Kostråd o mason

Start med metformin, sulfonylurea
eller inider ev. akarbose
Legg til alternativ
medikament
e
Slutt med peroral medikamentell
med
behandling og start
insulinbehandling

Behandlingsmål
Optimal behandling av diabetes er ønskelig for å unngå akutte komplikasjoner (hyperglykemi og
hypoglykemi), i tillegg til de helsekomplikasjonerdårlig regulert blodsukker kan gi over tid (bl.a.
blindhet, nyresvikt, hjerte- karsykdom).

Tabell 4 Behandlin smål

MAI,
Fastendeblod ukose PG
Ikke fastendeblod lukose
Bod Mass Index BM
Ratio kolesterolØL
Tri 1 cerider
Blod kk
Mos'on
kin

Eldrepasienter>80 år
Yngrepasienter
(mål: symptomreduksjon)
(mål:mindre
senkom likas'oner
<9%
< 7%
6-9 mmol/l
5-6 mmol
/l
6-12 mniol/1
4,5-10 mmol/1
:525k m
Individuellvurdering
< 3,5 sekundæ revens
'on
< 2,2 mmol/I
< 135/85 *
Individuell vurderin
0
0

* Eventuelt lavere blodtrykksmåletter individuell vurdering, særlig hvispasient også har mikroalbuminuri.

Medikamentelle tiltak forå redusere
risikofaktorersom kan bidra til utvikling/forverring av
diabetes er også svært viktig. Behandling av høyt blodtrykk
er å i størstmulig grad
forbedre
livsstil og evt.leggetil blodtrykkssenkendelegemidlerved manglede måloppnåelse (1). Bruk
av ACE-hemmere
og angiotensin
II-antagonistfor å behandle høyt blodtrykk,
bedrerogså i en
viss grad insulinfølsomheten og virker nyrebeskyttende ved mikroalbuminuri
og albuminuri.
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3.3 Oversiktover salget av antidiabetika

Tabell 5. Sal av antidiabetika i 2006 o 2007. Antall asienter o kroner.

Le emiddel
Legemidlertil
diabetesbehandlin
Peroraleantidiabetika
-Metformin
-Sulfon lurea
Insulin
-Hurd ' leende
-Lan 'dsvirkendeNPH
-Lan idsvirkendeanalo er
-Blandin sinsulin
Kilde:Norsk reseptregister

Antall
brukere
2006
124 647
91932
74119
45 392
48 123
29 763
35448
6 221
10379

Antall
brukere
2007
131922
98 879
81130
46 443
49 332
30 970
34 009
8135
10244

Salg 2006

Øl. kr
441
133
43,4
47
3083
108 1
120,6
31,5
48 1

Salg 2007
mill.kr
441
1209
45,9
27,6
3201
111,9
1159
43,2
49,2

Tabell 5 viser at antall brukere av legemidlermot diabetes øker noe og at økningen særlig
skjer når det gjelder perorate antidiabetika.Bruken av insulin viste en beskjeden økning fra
2006 til 2007. Hurtigvirkende insulin og langtidsvirkendeNPH-insulin er de to største
gruppene av insuliner. Blandingsinsulinstår for en moderat andel av salget av insulin og
andelenerikke økende.
Reseptregisteretharlaget et anslagover brukereav kombinasjonerav diabeteslegemidleri
2007. Kriterietfor kombinasjonsbehandling
varat legemidleneer hentetinnen
+/- 2 måneder.
Resultateneer gjengitti tabell6.
Tabell 6. Brukere av kombinasjoner av le emidlermot diabetes i 2007.
Kombinasjon
Metformin o sulfon lurea
Glitazon o metformin
Glitazon o sulfon lures
Glitazo metformin o sulfon lures
Insulin o metformin
Insulin o sulfon lures

Ins ' metformino sulfon lurea
Totalt

Antall
AUP (mill.
brukere
kr
26,1
29 451
4 721
14 5
4 176
4 511
14 277
3 303

144
16 2
31,9
5,4

2026

33

62 465

111,8

Metformin og sulfonylurea er den klart vanligstekombinasjonenog brukes av nesten
halvparten av de som bruker en kombinasjon.Det nest vanligste er å bruke insulin i
kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea.Metformin er den vanligste
kombinasjonenmed insulin og brukes av over 20 % av de som bruker en kombinasjon.
Glitazoner i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylureabrukes av i overkant av 20 %.
En pasient kan ha brukt flere kombinasjoneri løpet av ett år. Tabellen viser at av de ca 49 000
brukerne av insulin var det kanskje så mange som 40 % som brukte insulin i kombinasjon
med tabletter (metformin og/eller sulfonylurea).
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4 Behandlingmedexenatid(Byefta)
4.1 Innledning

NorwegianMedicinesAgency ( 0)

effektene
Exenatid er et inkretinmimetikumsom utviser flere avantihyperglykemiske
de
til
glukagonlignende peptid-1 (GLP-l). Exenatid
økerutskillelsen av insulin fra pankreatiske
beta-celler i forhold til glukosenivåeti blodet. Når blodglukosekonsentrasjonenreduseres,
avtar utskillelsen av insulin. Da exenatid ble brukt i kombinasjonmed metformin alene ble det
ikke observert økning i forekomstenav hypoglykemii forhold til placebo i kombinasjon med
metformin, noe som kan skyldes den glukoseavhengigevirkningsmekanismen(5). Behandling
med exenatid i kombinasjon med sulfonylureagir imidlertid en økning i forekomsten av
hypoglykemier sammenliknet med placebo (7).
Exenatid undertrykker også glukagonsekresjonensom er kjent for å være unødvendig
forhøyet ved type 2 diabetes. Lavere glukagonkonsentrasjonerfører til redusert utskillelse av
glukose fra leveren. Videre forsinker exenatid tømmingen av magesekken, og derfor vil
hastigheten på opptak av glukose fra maten til blodsirkulasjonenbli redusert (5).
Exenatid (Byetta) administreres som en subkutan injeksjon. Behandlingenmed exenatid
startes med 5µg to ganger om dagen i minst 1 måned. Doseringenkan deretter til
økes
10 µg
to ganger daglig.

4.2

Effektstudier

Det sentrale i behandlingen av diabetes er å unngå hendelser som fører
til forringet
livskvalitet og for tidlig død. Slike hendelser er særlig knyttet til komplikasjoner ved diabetes,

både akutte og langtidskomplikasjoner.Det sentrale endepunktet(effektmålet) er derfor
vanligvis antall slike hendelser. Mål på blodsukkernivå(tibal c) er derfor å anse som et
mellomliggende endepunkt. HbAlc er det viktigste mellomliggendeendepunkt fordi det er
gjort studier som viser at det er en sammenhengmellom HbAl c og senkomplikasjonerved
studier
diabetes (DCCT ved diabetes type 1 og UKPDS ved type 2). Det er ikke gjennomført
som direkte har sett på effekten av exenatid på senkomplikasjoner.Dette ville krevd studier
over lang tid. Dokumentasjon av effekten av exenatid på HbAl c er derfor viktig for å kunne
ekstrapolere effekten i forhold til senkomplikasjoner.Dette introdusererimidlertid usikkerhet
i analysene.
Effektdokumentasjon
Dokumentasjoninnsendti forbindelsemed søknadom markedsføringstillatelse
for exenatid
omfatterfølgende langvarige
(dvs. lengreenn 12 uker
) kliniskeeffektstudier:
• 3 placebokontrollertestudierav effektenav å legge exenatidtil metformin(8),
sulfonylurea(9) eller metforminog sulfonylurea
(l0). Exenatid10 µg reduserteHbalc
med omkring0,9 - 1, 0 % sammenliknetmed placeboi alle tre studier.Reduksjoneni
Hbalc har vært karakterisertsom moderat
( 11). Disse studiene ble videreført i 3
oppfølgingsstudier uten kontrollgruppe
( 12). Resultatene fra disse viser at

reduksjonenei Hbalc fra utgangspunktet
som man så i den randomiserte
dobbeltblindedefasen opprettholdesmen reduseresnoe over tid. Når det gjaldtvekt
var vektreduksjonenpå 3,9
kg i ITT-populasjonen,mens den var 1,8 kg i de
opprinneligeplacebokontrollerte
studiene
. Ser man kunpå de som haddeståttpå
exenatidi 3 år var reduksjonen
5,3 kg. Nedgangenvar sterkesti begynnelsenog flatet
så ut etter 3 år.
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1 placebokontrollert
studieav å legge exenatidtil glitazonermed eller uten metformin
(13). Studien viste at Hbalc og vekt ble redusert hos pasienter som fikk lagt til
exenatid.
2 studier som har sammenliknetexenatidsom tillegg til metformin og sulfonylurea
med å legge til insulinglargin(14) ellerinsulinaspart(15). Pasient-rapporterte
effektmål, bla. data om livskvalitetmålt ved SF-36 og EQ-SD, fra studien av exenatid
vs. insulin glargin er rapportert som en egen artikkel (16). Resultater er omtalt
nedenfor.
Etter markedsføringstillatelsener det kommet til flere studier,bla.:
• En crossover-studieder effekten av å legge exenatid til metformin eller sulfonylurea
ble sammenliknetmed effekten av å legge til insulin glargin (17). Denne studien viste
at exenatidikke ga mindrereduksjoni Hbalc enn insulinglargin(17).Behandling
med exenatid ga en signifikantlavere vekt enn insulin glargin.
• En studiederpasientersom brukteinsulini kombinasjonmed peroraleantidiabetika
byttet ut insulinet med exenatid eller fortsatteå stå på insulin (18). Dette var en liten
pilotstudie og den vil ikke bli omtalt ytterligere.
Tabell 7. Oversikt over kliniske randomisertekontrollertestudier av exenatid vs. placebo eller
aktiv kom arator
Hbalc i
Antall

Studier
Buse2005 9
DeFronzo 2005
8
Kendall 2005
10
Heine2005
19
Nauck 2007
15

Varighet

utgangs- Behandling i

Kom arator
Vari et deltakere av diabetes unktet bunn
lacebo
30 uker
8
6%
Sulfon
lurea
377 6 år
30 uker

336 6 år

30 uker

734 9 år

26 uker

551 10 år

52 uker

lacebo
8,2% Metformin
Sulfonylurea
8,5% + nietformin lacebo
Sulfonylurea insulin
8,2% + metformin

lar in

Sulfonylurea

insulin

505 10 år

8 6% + metformin as art

233 8år

og/eller
79% metformin

glitazon

Zinman 2007
13

16 uker

Davis 2007
18

16 uker

Barnett 2007
17

2 x 16
uker

49 11 år

138 7år

lacebo

Metformin
ulike typer
og/eller
8 1 % sulfon lurea insulin
Sulfonylurea
insulin
eller
lar in
8,95% metformin

Refusjonssøknadenreiser spørsmåletom bruken av exenatid i stedet for insulin i tillegg til
metformin ogleller sulfonylurea.Det er derfor dette som vil være hovedfokus i denne
utredningen og kun disse studiene vil bli redegjortfor i detalj. Nedenfor følger en oversikt
over design og resultater fra disse studiene.
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4.2.1 Langvarigestudiermedinsulinsomaktiv komparator
De to studiene var likt designet:
• Randomiserte åpne, multisenter studier over 26 uker(glargin), 52 uker (aspart).
• Non-inferiority studier med non-inferioritymargin på Hbalc satt til 0,4 %.
• Pasienter med diabetes type 2, BMI mellom 25 og 40/45 som ikke hadde tilstrekkelig
blodsukkerkontroll etter behandling med metformin + SU.
• Pasientene fortsatte behandling med orale antidiabetika.Exenatid eller insulin glargin
eller insulin aspart (blandingsinsulin)ble lagt til.
• Primært endepunkt: endring i Hbal c fra utgangspunktet
Resultater(Basertpå EPAR, ITT-populasjonenLOCF).
•

•

når
Studieneviser at exenatidikke er dårligereenn insulinglargineller insulin aspart
det gjelderå redusereHbal c for pasientersom er dårligkontrollertpå metforminog
sulfonylurea.
Når det gjaldtvekt ga exenatiden signifikantreduksjoni forholdtil komparatorpå ca
3,8 kg (glargin) og ca 5,5 kg (insulin aspart).

•

Bortsettfra HDL-kolesterolsom økte signifikantmerhos pasientenesom fikk insulin
aspartvar det ingen signifikanteforskjelleri lipider.Både systoliskog diastolisk
blodtrykk var signifikantlaverei gruppensom fikk exenatidsammenliknetmed
insulin aspart. Studien som sammenliknet exenatid med insulin glargin rapporterte

•

•

ikke blodlipidereller blodtrykk.
Insulindoseringi studienevar ca 25 IE
. I EPAR skriverman at det er tvilsomt om
pasientenesom ble behandletmed insulinvar titrerttil maksimaltolerertdose insulin
(7). Dette gjeldersærlig studiensom sammenliknermed insulin asparthvor
reduksjoneni Hbal c kun var 0,86 % og kun 8,5 % av pasientenenåddeHbal c under
6,5 %.
Frafalleti exenatidarmenei disse studienevar størreenn i placeboarmene:19,4 %
mot 9,7 % (glargin) og 21,3 % mot 10, 1 % (aspart). Det økte frafallet i

exenatidarmeneskyldtesfor en stor del bivirkninger(7).

4.2.2 Meta-analyser
Legemiddelverkethar funnet en meta-analyse av effekten av GLP-1 analoger. Studien
inkluderte 7 studier av exenatid og en studie for liraglutide (20). Alle studiene på exenatid
unntatt en er beskrevet over og varte fra 15 - 52 uker. Studiene omfattet 3139 pasienter mens
studien på liraglutide kun omfattet 57 pasienter. Resultatene som rapporteres her er kun for

exenatid. Inklusjon av studier og ekstraksjon av data ble gjort uavhengig av to personer. Det
ble gjort systematisk søk etter studier.
Når det gjaldt exenatid sammenliknetmed placebo (5 studier og 1228 pasienter) fant man en
reduksjon i Hbalc på 1,01 % (95 % KI -1,18 til -0,84). Når det gjaldt exenatid vs insulin (2

studier, 1036 pasienter) fant man en reduksjon på 0,06 % (95 % Kl -0,22 til 0,1). Det var
ingen signifikant forskjell mellom andelen pasienter som fikk exenatid eller insulin når det
gjaldt å oppnå Hbal c under 7 %. Exenatid ga redusert vekt sammenliknetmed placebo (- 1,44
kg 95 % Kl -2,13 til -0,75), men sammenliknetmed insulin var vektreduksjonenmer markert
(-4,76 kg 95 % Kl -6,03 til -3,49).

13

Statens legemiddelverk
NorwegianMedicinesAgency

( 9)

Amori (11) utrykker bekymring over at de fleste studiene ikke brukte en ekte intention-totreatanalyse
, dvs. alle randomisertepasienter
. Pga det relativt høye frafallet kan dette føre til
en overvurdering av den glykemiskeeffekten (1 l). Et problem med meta-analysen er at man
for flere effektmål fant høye verdier for statistisk heterogenitethvilket kan bety at det kan
være villedende å slå sammen resultatene.

4.3 Sikkerhet
Sikkerhetsdatafra 36 fullførteog 9 pågåendestudierer rapportert
i EPAR.Dette inkluderte
3945 pasienter
, men kun 825 pasienterhaddeværtbehandleti over
år. De
1 vanligste
bivirkningeneav behandlingmed exenatidvarhypoglykemierog kvalme.
Totalt i alle studiene opplevde 51 % av de som ble behandlet med exenatid kvalme mot 27 %
i placebogruppen. Kvalmen ser imidlertid ut til å avta over tid. Ifølge EPAR kan kvalmen
forklare noe av vekttapet, men er ikke den eneste forklaringen(7). Andelen som opplevde
kvalme gikk ned over tid og også pasienter som ikke opplevde kvalme hadde vekttap (11).
Det var i alt 27 % som ble behandlet med exenatid mot 6 %fikk
som
placebo som opplevde
hypoglykemi. Hypoglykemier ser imidlertid ut til i hovedsak å være en risiko ved samtidig
behandling med sulfonylurea.
Meta-analysen til Amori fant at milde og moderate hypoglykemierforekom oftere hos
pasienter som fikk exenatid enn hos pasienter som fikk placebo (16 % vs. 7 %).
Hypoglykemier ved bruk av exenatid forekommersærlig når exenatid tas i kombinasjon med
sulfonylurea. I studiene som sammenliknetexenatid og insulin var risikoen for hypoglykemier
omkring 2 % i begge grupper.
Den vanligste gruppen bivirkninger ved bruk av exenatid er kvalme, oppkast og diare. Når
man ser på alle de 7 studiene av exenatid var det 42 % som opplevde kvalme, mens det var 13
% i kontrollgruppen.

De amerikanske legemiddelmyndighetene(FDA) har fått melding om 36 tilfeller av
bukspyttkjertelbetennelsehos pasienter som har brukt Byetta (21). I de fleste tilfellene gikk
betennelsen over etter at behandlingenble stanset. Bukspyttkjertelbetennelseer trolig en svært
sjelden bivirkning av exenatid (21) og har derfor sannsynligvisingen betydning for den
helseøkonomiske vurderingen av legemidlet.
5

Legemiddeløkonomiskanalyse av exenatid (Byetta)

5.1 Refusjonssøknadens
modell-og metodeapparat
Effekten av exenatid er i randomiserte studier undersøkti opp til 52 uker og det er kun vist
effekt på mellomliggende endepunktersom Hbalc og ikke på senkomplikasjonerog død.
Effekten målt i de kliniske studiene er derfor ekstrapolerttil langtidseffekterpå
senkomplikasjoner ved hjelp av en diabetesmodellkalt CORE (22). Modellen beregner
langsiktige helseeffekter og økonomiskekonsekvenserav ulike behandlingsintervensjoner
overfor pasienter med diabetes type I og 2. Modellen omfatter alle direkte helserelaterte
økonomiske konsekvenser av diabetes og diabetesbehandling,dvs. både ressursbruk knyttet til
langsiktige senkomplikasjonerog til akutte komplikasjonersom hypoglykemier. Videre
omregnes helseeffektene ved bruk av exenatid sammenliknetmed insulin til kvalitetsjusterte
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leveår vunnet
. Dette gjøresved at de ulike komplikasjonene
veocf e Mr eggnes
somgui c00
sykdomstilstandermed ulike livskvalitetsvekter
. Det er altsåsnakkom en cost
-utility analyse.
En kan skille mellom to hovedtyperhelseøkonomiskemodeller:
• Kohortmodeller,dvs. modellersom søkerå beskriveerfaringenetil en
gjennomsnittspasient
(dvs. en kohortpasientermed sammekjennetegn)eller
• Individmodeller
, dvs, modellersom søkerå beskrivesykdomshistorientil den
individuellepasient.
Disse typenemodellerhar
både fordeler
og ulemper
. Individmodeller
harsom fordel at de
bedrekan gjenspeilevariasjonenmellompasienterog slik gi et bedreestimatpå
kostnadseffektiviteten
(23). Samtidiger de merdataintensive,kreverdatakraft
mer
i
beregningeneog kan vanskeliggjøreprobabilistiskeanalyserog håndtering
av usikkerhet (23).
Kohortmodeller
ser påkohorter av
pasientermed like egenskaperog sannsynlighetenfor å få
kliniske hendelserpåvirkesikke av tidligeretilstanderpasientenharværti. Dette kan ofte
være en urealistiskforutsetning.
CORE-modellen er en kompleksmodell som kombinerer
kohort
- og individmodellering.
Modellenharen pasientkohortved starttidspunktet
som er definertved demografiske
kjennetegn
og risikofaktorer
for senkomplikasjoner
. Risikofaktorer
og historieav
komplikasjoner
for hver enkelt
pasientoppdateresimidlertidunderveis
. Hverenkeltpasients
sykdomshistorie
simuleresaltså.Dette er gjortfor å gjenspeilesykdommenslangvarigeog
progressivenaturog at pasienterkan utviklekomplikasjoner
i ulike
avdeler
kroppen
samtidig. Modellen har derfor
i alt 15 submodeller som kjøres samtidig slik at pasientene kan

utvikle flere
komplikasjoneri en og samme
syklus
(22). Pasienteneharmao konkurrerende
risiko forå få ulike komplikasjoner
. Det er gjensidigavhengighetmellom submodelleneslik
at far en pasienten komplikasjon
påvirkerdettesannsynligheten
for åfå en annen
komplikasjon
i en annensubmodell
. For hver av
sykleneendresrekkefølgensubmodellene
kjøresi tilfeldig
. Sykluslengdeer 1 år unntatt
for fotsår (1 mnd) og hypoglykemi
(3 mnd).
Hver submodeller imidlertiden
Markov-modellmedsykdomtilstander
som er gjensidig
utelukkende
og uten hukommelse.
Blandingenmellom individmodellog kohortmodellgir seg utslag i at noen av parametrene
har anslagpå parameterusikkerheten
ved en statistiskfordelingmens andreikke hardet.
Følgendeparametrekan gis en fordelinghvis brukerenønskerdet:
1) Pasientkjennetegn
i starttidspunktet
: startalder
, varighetav diabetes
, Hbalc, blodtrykk,
totalkolesterol
, LDL-kolesterolog BMI
. Disse variableneer normalfordelt
. HDL-kolesterol
og triglyersiderhar gammafordeling.
2) Effektdata
: endringfra baselinei Hbalc, blodtrykk
, totalkolesterol,LDL-kolesterol,HDLkolesterol, triglyserider
, BMI. Disse variableneer normalfordelt.
Det antasat antallparametremed fordelinger begrensetav hensyntil at modellenikke skal
kreve for mye datakraft
. Selv om modellenkanlage en probabilistisksensitivitetsanalyseer
verdienav denne derforbegrensetfordidet kunen noen få variablesom
varieres
kanpå en
probabilistisk måte.

Pasienteneblir i modelleni 35 år eller inntilde dør.Kostnaderog helsegevinsterer diskontert
med 4% per år.
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CORE-modellener presenterti publiserteartiklersom beskriverforutsetningerog dataguider,
men det harikke værtmulig å kontrollerehvordandisse er implementert
i selve modellen.
Artikleneer også relativtkortfattede
. Modellensstrukturog implementeringenav antagelser
og datakilderer derforikke fult ut transparent
. De variablei denhelseøkonomiskeanalysen
som harstørstbetydningfor resultateter vekt og betydningenav vekt for helsenytte
. Dette er

ikkeanalysert
gjennomstandard
versjonenav CORE-modellen
. Legemiddelverket
harderfor
ikke sett verdienav å granskeCORE-modelleni mer detalj.

5.1.1 Modelleringen
av vektoghelsenytte
Effekt av behandlingenepå BMI er inkluderti standardversjonen
av CORE.BMI spiller
imidlertiden beskjedenrolle i denne
- kun somrisikofaktor
for hjertesvikt hos kvinner.
Effektenav BMI på nytte er modellertved å overtadelerav modellen
som er ment for
andre
formål og brukedissefor å modelleresammenhengen
mellom
vekt og nytte. De delene av
modellensom
er brukt er submodellen for "lactic acidosis
" som ofte ikke brukes og
konstanten
"frykt for hypoglykemi". Disse er opprinneliglaget
for andre formålsom navnene
sier, men blir
"kidnappet
" for å brukestil å modellereBMI og nytte
! Legemiddelverkethar
fått tilsendtmanualfor CORE
-modellen
, men modelleringenav BMI og nytte er ikke
beskreveti denneforeløpig.
CORE-modellener validertmot kliniskeog epidemiologiskestudiersom ble bruktsom
datakildefor å konstrueremodellen
(24). Den er også validertmot kliniskeog
epidemiologiskestudiersom ikke utgjordedatakildefor modellen
. Sidenmodelleringenav
vekt og nytteikke er del av hovedmodellenantarLegemiddelverket
imidlertidat denne
modelleringenikke er validert.

5.2 Sammenlikningsalternativ
I den helseøkonomiskeanalysentilLilly
Eli er exenatid
, gitt som tillegg til metforminog
sulfonylurea,sammenliknetmed insulinaspart
, gittsom tillegg
til metformin og sulfonylurea.
Exenatider indisert
for behandlingav diabetes
type 2 i tilleggtil metforminog/eller
sulfonylureafor pasientersom ikke haroppnåddtilstrekkelig
glykemisk kontrollpå høyeste
tolererte dose av disse legemidlene
. NSAM anbefalerat pasienter som ikke er overvektige og

som harprøvdmetforminog sulfonylureautentilstrekkelig
effekt sluttermed peroral
medikamentellbehandlingog startermed insulinbehandling
(3). For overvektigepasienteri
tilsvarendesituasjonanbefaler
NSAM at pasientene
sluttermedsulfonylurea
/gliniderog
startermed insulinbehandling
og at man eventueltvurdererkombinasjonsbehandling
med
metformin (3).
Både ut fra exenatidsplasseringi behandlingsstigen
som et alternativetterat metformin
ogleller sulfonylureaer prøvdog fordiexenatidgis som injeksjonvirkerdet rimelig å
sammenlikneexenatidmed insulin.
Det er likevel flere problemerknyttettil Eli Lillysvalg av sammenlikningsalternativ:
• Som insulini sammenlikningsarmen
harEli Lilly valgtblandingsinsulinetinsulin
f. eks til utrykki
aspart
. Insulinasparter imidlertidlite brukti Norge
. Dette kommer
NSAMs retningslinjer
for diabetesbehandling
hvor de skriverfølgendeom oppstartav
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insulinbehandling: "ved dominerende
insulinresistens
gml og bØ e me}
er det vanlig å starte med kombinasjon av NPH-insulin og metformin. Ved
dominerendeinsulinmangel
(normalvektigeuten bukfedme) er det vanlig å starte med
NPH-insulin om morgenen og ved sengetid". Dette vises også i salgsstatistikk og
farmakoepidemiologiskeundersøkelser (se tabell 5). Det vises for øvrig til referat
fra
Blåreseptnemndas møte den 31. oktober 2007.
Eli Lilly har sammenliknet exenatid
med insulin
aspart brukt i tillegg til både
metformin og sulfonylurea.Bruk av insulin sammen med både metformin og
sulfonylurea er imidlertid ikke vanlig i Norge. Dette kommer både til utrykk i NSAMs
retningslinjer og i farmakoepidemiologiskeundersøkelser (se tabell 6). NSAM
anbefaler for overvektige pasienter at man etter å ha prøvd metformin og sulfonylurea
uten å oppnå tilstrekkelig blodsukkerkontrollslutter med sulfonylurea og vurderer
glitazoner sammen med metformin eller insulin (eventuelt
sammenmed
metfonnin).
For slanke pasienter anbefaler man at man slutter med perorale antidiabetika og
begynner med insulin. Bruken av både metformin og sulfonylurea
gjørantageligat
doseringen av insulin blir lavere i sammenlikningsalternativetenn i norsk klinisk
praksis.

Eli Lilly harbegrunnetvalget av insulinaspartsom sammenlikningsalternativ
med
retningslinjer
fra InternationalDiabetesFederationsom anbefalerblandingsinsulinsom neste
skrittnårman ikke lengeroppnårbehandlingsmålet
med peroraleantidiabetika
. Så lenge
norskeretningslinjerog behandlingspraksis
synes å væreen annener imidlertiddisse
internasjonaleretningslinjenelite relevantefor norskeforhold.
Ut fra norske retningslinjer og statistikk om legemiddelbrukvirker det sannsynlig at exenatid
først og fremst vil fortrenge monoterapi med NPH-insulin eller erstatte NPH-insulin som
tillegg til metformin. I en del tilfeller kan det også komme til å erstatte langtidsvirkende
insulinanaloger (insulin glargin og detemir).

Hvordan disse svakhetene ved valg av sammenlikningsalternativpåvirker resultatene av den
helseøkonomiske modellen er vanskelig å vurdere fordi endring av både type insulin og
tilleggsbehandling i sammenlikningsalternativetkan gi ulike endringer i effekt (Hbale,
lipider, blodtrykk, vekt), bivirkninger (hypoglykemier)og kostnader (dosering) som delvis
kan motvirke hverandre. F. eks kan man tenke seg at hvis man tar vekk sulfonylurea og lar
pasientene i sammenlikningsarmenkun få insulin eller insulin og metformin, vil vektøkningen
kunne bli mindre. På den annen side kan dette føre til at insulindosen øker noe som vil gi økte
kostnader så vel som økt vekt. Den samlede effekten av dette er ikke kjent.
NPH-insulin er billigere enn blandingsinsulinper IE. Eli Lilly har gjort en sensitivitetsanalyse
der man har brukt prisen på NPH-insulin og ellers forutsatt samme behandlingseffekt og

bivirkningsrate i sammenlikningsalternativet.Dette påvirket i liten grad resultatene av
modellen. Troverdigheten av disse sensitivitetsanalyseneavhenger imidlertid av hvorvidt man
kan anta at NPH-insulin som monoterapi eller i tillegg til metformin har samme effekt og
bivirkninger som insulin aspart gitt i tillegg til metformin og sulfonylurea. En sammenlikning
av blandings insulin (analoger, aspart og lispro) og NPH insulin inngikk i NICEs analyse av
tredjelinjebehandling ved diabetes type 2 (25). Denne er del av NICEs retningslinjer for
behandling av diabetes type 2 som ble utgitt mai 2008. Det ble gjort en meta-analyse av 6
studier der blandingsinsulin og NPH-insulin var sammenliknet.Man fant ingen signifikant
forskjell i effekt på Hbal c, men den numeriske forskjellen var 0,02 % i favør av
blandingsinsulin. Dette støtter antagelsene i Eli Lillys sensitivitetsanalyse om en lik effekt på
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Hbalc. Det fanger imidlertid ikke opp at også valget av tilleggsmecKasaon åde m ortiin
og sulfonylurea) antagelig avviker fra norsk praksis og den mulige betydningen dette kan ha
for vektforskjellen.

5.3 Helseeffekter
, helsegevinstved vurdertebehandlingsaltemativ
5.3.1 Pasientkjennetegn
Pasientkjennetegn
for kohorten som blir kjørt
gjennommodellen
er hentet fra ITTpopulasjoneni studien
til Nauck (15) og er presenterti tabell 7.
Tabell 8. K'ennete

ved de modellerteasientene

K'ennete
Alder
Vari

Verdi
587

et av diabetes

99

andel menn %
HbAlc %
S tolisk blod kk mmH
Totalkolesterol m dl
LDL kolesterol m dl
HDL kolesterol m dl
Tri 1 ender m dl
BMI k m2
Vekt
Rø kere

51
8,6
1368
195 4
112,6
47,2
193,1
304
76
ent

Det var en liten andel avpasientene
som hadde mikro- eller makrovaskulærekomplikasjoner.
7 % hadde hatt hjerteinfarkt mens 4,4 % hadde angina og 15 % hadde nevropati. Det var få

som hadde nyrekomplikasjonereller retinopati (6 % og 8 % respektive). 23 % av pasientene
brukte blodtrykksbehandling(ACE-hemmereeller ARB),
mens33 % brukte
kolesterolsenkendelegemidler.
Sammenliknetmed en norsk pasientpopulasjonmed diabetes type 2 (data fra CONOR CohortNorway - som er en samling helsedata og blodprøver fra flere norske
helseundersøkelser)synes pasientene som er modellertå være noe yngre, men å ha hatt
diabetes noe lengre enn en gjennomsnittlignorsk pasient med diabetes type 2. Videre er
antakelig Hbalc en god del høyere enn for den norske gjennomsnittspasienten.Pasienter som
er aktuelle for insulinbehandlingligger imidlertid
antagelig
en del høyere enn gjennomsnittet,
men fortsattantageligen del lavere enn istudien til Nauck. Når det gjelder bruk av

blodtrykksmedisinerog kolesterolsenkendelegemidlerligger dette betydelig lavere enn for
norske pasienter. Pasienter med diabeteskomplikasjonervar i stor grad ekskludert fra studien.
Disse forskjellene fra en norsk populasjon synesmotstridendenår det gjelder effekt på risiko
for diabeteskomplikasjonermen siden effekten av exenatid på senkomplikasjonerhar lite å si
for modellens resultater antas det at disse avvikenehar liten betydning.
Når det gjelderBMI er gjennomsnittetfor de modellertepasientene30,4 noe som er litt over
gjennomsnittetfor norskepasientermed diabetes(også
type 2 de som brukerinsulin)ifølge
tall fraCONOR.Sensitivitetsanalyser
viser at kostnadseffektiviteten
bedresnoe jo høyere
BMI pasientene har i utgangspunktet.

5.3.2 Utgangsrisiko for ulike komplikasjoner.
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Dette er definert i modellens submodeller.Det er interaksjonmellom submodellene slik at når
en pasient får en komplikasjonjusteres risikoen for å få andre komplikasjoner (dvs.
overgangssannsynlighetene oppdateres).

Ulike risikofaktorer som blodtrykk, Hbalc, kolesterolnivåi blodet, påvirker risikoen for å få
de ulike hendelsene. Dette modelleres ved hjelp av regresjonsmodellerf. eks basert på tall fra
Framingham-studien eller UKPDS. I tillegg justeres risikoen i en del tilfelle for ulike andre
risikofaktorer som ikke er tatt med i den grunnleggenderisikomodelleringen(f. eks bruk av
statiner
). Dennejusteringenbasererseg da på andrekilder.
Vi vil ikke brukemye plass på å presenteredetteda det er andredeler av modelleringensom
er av størrebetydningfor resultateneav den helseøkonomiskeanalysenav exenatid.

5.3.3 Endringer i risiko som følge av behandling
Endring i fysiologiske parametere som følge av behandling kan
legges inn av bruker ut fra
data fra kliniske studier. Bruker kan legge inn langtidseffektpå Hbal c, blodtrykk, total
kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol,triglyserider,BMI. Man legger også inn data om
behandlingssvikt (andel) og hypoglykemier. Etter behandlingssvikt
kan man leggeinn ulike

lokale behandlingsmønstre
. Det er antattat pasienteneer 100 %compliantså lenge de stårpå
behandlingen
. Hvilke antagelsersom er gjortnårdet gjelderandel som avbryterbehandlingen
over tid er ikke beskrevet.
Korttidseffekter
Tabell 9. Data om effekt o bivirknin er som er brukti modellen.
Effektmål endriv fra ut an s unktet

Exenatid Insulin

art

Forsk"ell

Hbalc
S tolisk blod kk mm} *
Totalkolesterol mdl
LDL kolesterol m dl
HDL kolesterol m dl*
Tri I sender m dl

-0,97
-4,85
-0 77
-194
0,39
-1 77

-0 88
1 37
1 55
-0 77
2 32
2 66

-1,93
-443

BMI k m2 *
H o I kemier er 100 asientår
* signifikantforskjellpå 0,05 nivå

-0,83
462,62

0,98
523,5

-1 81
-60,88

-0 09
-6 22
-2 32
-1 17

Dataene som er brukt i den helseøkonomiske
analysenkommer fra studien til Nauck, men er
ikke hentet fra den publiserte artikkelen. Tall for reduksjon i Hbalc og vekt i Naucks artikkel
er oppgitt for ITT-populasjonen (alle som fikk minst en dose legemiddel) og per protokoll
populasjonen (alle som fullførte de første 12 ukene av studien), men i ingen av tilfellene er det
brukt "last observation carried forward" (LOCF) for pasienter som har falt fra. Når en pasient
faller ut av studien vil man mangle effektdata etter dette tidspunktet.Det er da vanlig å bruke
den sist registrerte verdien som en antatt verdi også ved studieslutt.Dette kalles "last
observation carried forward". I den primære analysen i studierapportenhar man sett på per
protokoll populasjonen, støttet av analyser på ITT-populasjonen.I begge tilfeller er LOCF
brukt. Det antas at det er disse tallene som er brukt i den helseøkonomiskeanalysen (se tabell
10).
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11i ulik e asseno
e ktf
ors ek' er
Forskjell i 95 % KI
reduksjon
i Hbalc
PPP, LOCF - 0,14
-0 33 til 0,04
ITT, LOCF - 0,l
-0 28 til 0,08
Nauck PPP - 0,15
-0 32 til 0,01
Nauck ITT - 0,15
-0,32 til 0,01

Norwe jan MedicinesAgency

ulas over
i Nauc s- tu sen
p-verdi

°ø

0,1273
0,2534
0,072
0,067

Intention
-to-treatpopulasjoneni studienvar de som fikkminst en dose studielegemiddelog
hvor det ble gjorten målingav Hbal
. Dette
c var501 pasienter
. I alt 21,3% avpasientenei
exenatid
-armenfalt framot 10,1 %i placeboarmen.Så lenge effektdataeneer hentetfra ITTanalysenmed LOCFer det imidlertidlite sannsynlig
at i betydeliggradharpåvirket
frafallet
resultateti retningav å overdriveeffektforskjelleni exenatids
. Exenatid
favør og insulin
aspartgir størstreduksjoni Hbalc i begynnelsen
, mens Hbalc stigerlitt igjen mot sluttenav
studiene. Det kan tenkes at man ved å ta Hbal c-verdien til pasienter som avbrøt studien tidlig
overdriver effekten av exenatid litt, i hvert fall for de som avbrøt pga bivirkninger. Hvis det
var manglende effekt som fikk pasienten til å avbryte studien blir imidlertid resultatet motsatt
Den viktigste effektparameteren i modellen er imidlertid ikke Hbal c, men vekt. For vekt økte

forskjellen mellom exenatid og insulin aspart gjennomhele studien. Det er da mindre
sannsynlig at frafallet kombinert med LOCF skulle overdrive effekten av exenatid.
Gjennomsnittlig dosering av insulin aspart i Naueks studie var 24 IE ved 52 uker. Dette er

betydelig lavere enn det som er vanlig i mange andre studier og i norsk klinisk praksis.
Grunnene til dette kan være flere:
1) At man ikke titrerte insulin opp til maksimal tolerert dose. Det ble i studien ikke brukt en
tvungen dosetitrering eller titrering mot et bestemt mål. I stedet ble doseringen overlatt til
legens skjønn. Det er derfor en mistanke om at exenatid i denne studien ikke ble
sammenliknet med en passende dose insulin aspart (11, 26). På den annen side kan man
innvende at denne studien gjennom sin insulindosering kanskje gjenspeiler klinisk praksis

bedre. Dette er det vanskelig å finne svar på, særlig siden behandlingen i
sammenlikningsarmeni liten grad brukes i norsk klinisk praksis.
2) At insulin ble gitt sammen med både sulfonylureaog metformin, noe som fører til lav dose
insulin.
Dette skaper imidlertid usikkerhet rundt effekten av exenatid sammenliknetmed norsk
insulinbehandling.

•
•
•

I Norge er det vanlig å bruke insulin monoterapieller insulin og metformin noe som
gir et høyere insulinforbruk enn det vi finner i studiene på exenatid.
Det er en mulighet for at pasientene i studienei for liten grad var titrert til maksimalt
tolerert insulindose. Dette er et tøyelig begrep.
Hvordan dette slår ut på resultatene er usikkert. Mer aggressiv titrering av insulin kan
gi lavere Hbalc, men kan føre til økt antall hypoglykemier og vekt. Hvis man

imidlertid også la til metformin er det mulig dette kunne gitt samme effekt på Hbalc,
men med lavere vektøkning og antall hypoglykemiersammenliknetmed et regime
med insulin i kombinasjonmed både metformin og sulfonylurea. Sulfonylurea er også
kjente for å gi vektøkning.

Det varstor variasjoni doseringenav insulinaspart
i GWAD-studien
(15). 31 % av
pasientene fikk en dosering mellom 3 og 14 IE per dag. Når man delte pasientene inn i 4
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grupper etter dosering av insulin aspart viste det seg at det vaNrineyegårdCjeiI
i
reduksjonen i Hbalc mellom gruppene. Pasientene som sto på de høyeste dosene insulin
aspart ved studiens slutt opplevde størst reduksjon i Hbalc. Pasienter som sto på 3 - 14 IE
insulin aspart hadde en gjennomsnittligreduksjon på 0,54 % mot 1,15 % for pasienter som
fikk mellom 30 og 78 IE. Dosering av insulin synes derfor å ha stor betydning for reduksjone
i Hbal c.

For år 2 og utover antas det at pasientene som får insulin aspart øker doseringen til 40 IE. E
Lilly synes å anta at denne doseøkningen ikke påvirker Hbal c, insidensen av hypoglykemie
eller vekt. Dette er en antagelse som er usikker. Vanligvis vil man regne med en økning av
insulindosen over tid etter hvert som sykdommenskrider framover. At dette skjer allerede
første året er imidlertid usikkert. Videre er det usikkert om hele doseøkningen kun trengs fo
kompensere sykdommens utvikling eller om det gir ytterligere effekt.

Når det gjaldt vekt fant man i GWAD-studien(15) en reduksjon på 2,54 kg i exenatidarmen
og en økning på 2,92 kg i insulin-armen etter 12 måneder. Forskjellen var på 5,45 kg og var
statistisk signifikant. I den helseøkonomiskeanalysen er det brukt data om BMI som ikke er
oppgitt i studierapporten.Man fant ingen signifikant forskjell i vektreduksjon mellom
pasienter med BMI over og under 30 kg/m2. Den eneste signifikante forskjellen i endring i
blodlipider var en økning i HDL-kolesterol til fordel for insulin aspart.

Med bakgrunn i dette har Legemiddelverketbedt Eli Lilly utføre en sensitivitetsanalyse der
det antas at det ikke er noen forskjell mellom exenatid og sammenlikningsarmennår det
gjelder effekt på Hbalc, blodlipider og hypoglykemier.Effekten av dette på modellens
resultater er relativt beskjeden (se avsnitt 6.1.6 for nærmere vurdering av dette).

Problemene med sammenlikningenog usikkerhetenrundt effektestimatene gjelder imidlerti
også vekt og vekt er en parameter som har stor betydning for resultatene av modellen. Økt
insulindosering vil sannsynligvisbety økt vekt, men hvis man samtidig tok bort sulfonylure
kan det hende vektøkningen ville bli mer beskjeden. Hvordan dette ville slå ut er usikkert.
Effektdata fra Nauck er variert innenfor konfidensintervallenei den helseøkonomiske
modellen. Dette fanger opp noe av usikkerhetenrundt effektestimatene.Problemene med
insulindosering etterlater imidlertid en ytterligereusikkerhet som ikke fanges opp, dvs, at
effektestimater og konfidensintervalleri studien kan være systematisk skjeve i exenatids
favør.
Langtidseffekter

I den helseøkonomiske modellen er det forutsatt at pasientene fortsetter samme
behandlingsregime, dvs. exenatid eller insulin aspart, i 35 år eller inntil pasienten dør. Det
foreligger lite langtidsdata for behandling med exenatid. De lengste randomiserte kontroller
kliniske studiene har vart i I år, mens det foreligger data for pasienter som har brukt exenati
i 3 årfra en åpen, ikke-kontrollert oppfølgingsstudie.Selv om denne studien viste at
behandlingseffektene holdt seg var det imidlertid stort frafall i denne studien og dette
kombinert med mangelen på kontrollgruppekan gi skjevheter i resultatene. Dette betyr at
modelleringen av behandlingen og dens effekter utover det første året i stor grad må bygge
antagelser.

Exenatid etterlikner effekten av inkretin på insulinutskillelsenfra betacellene i pankreas. En
del av effekten er derfor avhengig av at disse betacellene ikke er ødelagt. Dette er felles med
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andrelegemiddelgrupper
som sulfonylureaog glinider
. Diabetestype-2 er en progressiv
sykdom der et viktig problemer at insulinutskillelsen
over tid gradvissvekkes gjennom
ødeleggelse av betacellene.Dette er en viktig årsaktil at mangepasientermå endre
behandlingover tid og at mangeenderopp på insulinbehandling
. Det foreliggernoe dataom
effekten av exenatidpå overlevelsenav betacellene
, men detteer i forholdtil mellomliggende
endepunkterog er vanskeligå oversettetil kliniskbetydning.
Når det er forutsattat pasienteneblir ståendepå behandlingmed exenatidresten av deres
levetid(i gjennomsnitt10 år) er det derforgrunntil å spørreom detteer en realistisk
forutsetning
. Hvis man antarat pasientene
etter noenår avslutter behandling med exenatid og
går over til insulinvil dettereduserelegemiddelkostnadene
i exenatidarmenfordi exenatid
kostermer enn insulin
. På den annenside vil overgangentil insulinkunneføre til
vektoppgang
. Den samledeeffektenpå kostnadseffektiviteten
er derforusikker.Betydningen
av dette kankanskjebest vurdere
ved åse på sensitivitetsanalyser
av å brukekortere
tidshorisont
. Det vil si at man f. eks følgerpasientenei 5 år og at alle behandlingseffekter
og
kostnadersom påløperetterdetteikke telles medi resultatene
. Et bytte tilinsulinkan kanskje
antaså bety at alle kostnadsog behandlingsforskjeller
hviskes ut og dermedsammenliknes
med å stoppemodellenetter5 år.Resultatetav sensitivitetsanalysene
med korteretidshorisont
viser at dettepåvirkermodellensresultateri relativtbeskjeden
(se
grad
del 6.1.6).
Vi vil nedenforse på de antagelsenesom er gjortnårdet effekten
gjelder av exenatidpå
sentraleparametreutoverår 1.
Hbal c, blodtrykk og lipider
Når det gjelder disse parametrene er det antatt at utviklingen over tid er lik for exenatid og
insulin aspartslik at forskjellenei de to armenesom ble observert
i den kliniske studien
beholdes over tid. Dokumentasjonenfor detteer svak og denneantagelsener således
forbundetmed usikkerhet
. Sensitivitetsanalyser
viser imidlertidat selv om man antarlik
effekt av exenatidog insulin aspartpå disse parametrene
endrerdette i liten gradmodellens
resultater.
Vekt/BMI
På s. 13 i den helseøkonomiskerapportener det gjortfølgendeantagelserom vektutviklingen
i de to behandlingsarmen:
•

•

Førsteår: Byetta gir en reduksjon på 3 % og insulin aspart gir en økning på 3 %.

Andreår: Byetta gir en reduksjonpå 5 %fraopprinnelignivå etterto år og insulin
aspart en økning på 5 %.

•

Senere
år: Det antasat vektenholderseg konstanti begge armerutoverår 2.

Når det gjeldervektutviklingdet førsteåreter detteen antagelsebasertpå studientil Nauck.
Når det gjeldervektutviklingdet andre
åretharmandatafraåpneukontrollerte
oppfølgingsstudier over 3(27)
år nårdet gjelder exenatid
. I ITT-populasjonen fant man en

vektreduksjonpå 3,9 kg
, mens pasientenesom fullførte3 år av studienhaddeen vekt i
utgangspunktetpå 99 kg. Dette vil si en vektreduksjon
. 4på
%.
ca
I per protokoll
populasjonenvarvektreduksjonen5,3(tilsvarende
kg
i overkant
av 5 %).Perprotokollvil si
pasientersom fullførtestudien
, mens ITT-populasjonen
inkludertealle som fikk minst en dose
legemiddel etter at den randomiserte
, kontrollerteperioden var over
. ITT-populasjonen

inkludererdermedogså pasientersom falt fra etter
. Fallet
dette i kroppsvektflatetut etter3 år.
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•

Dette er usikre tall da det var stort frafall i studien. Eli Lillys antagelse overensstemmer best
med per-protokoll dataene og det er derfor en fare for at analysen overdriver vektreduksjonen.
Det er derfor viktig at det gjøres en sensitivitetsanalyse.
Når det gjelder insulinbehandlingantar Eli Lilly at insulinbehandlingfører til vektøkning på 5
% etter 2 år. Det refereres her til en artikkel av Purnell (28). Denne artikkelen gjennomgår
studier som har sett på vektøkning som følge av insulinbehandling,men vektøkningen
varierer fra studie til studie, og det oppgis ikke
noe samlet
tall for gjennomsnittlig forventet
vektøkning etter oppstart av insulinbehandling.Vektøkningkan variere med type insulin,
dosering og når på dagen man tar insulin. I tillegg kan kombinasjon av insulin med perorale
antidiabetika påvirke vektøkningen. Man kan f. eks mistenke at insulin gitt sammen med
metformin gir mindre vektøkning enn insulin monoterapiog at insulin gitt i kombinasjon med
sulfonylurea gir ekstra stor vektøkning. Dessuten er vektendringenfor insulin og exenatid
ikke hentet fra samme studie, dvs. at den bygger på en indirekte
sammenlikning
. Valget av 5
% framstår derfor til en viss grad som vilkårlig. Det er derfor viktig at utsikkerheten rundt
vektøkningen analyseres i sensitivitetsanalyser.
Utover de to første årene er det antatt at vekten i de to armene holder seg konstant.
Dokumentasjonen for langtidseffektenav exenatid på vekt/BMI er svak. De åpne
ukontrollerte forlengelsesstudiene viser at vektreduksjonen flater ut etter 3 år for det

mindretall av pasienter som var med i studien så lenge. Utover dette finnes
ingen
data.
Data
fra UKPDS kan kanskje brukes som et grunnlag for antagelsen om vektutvikling i
insulingruppen. UKPDS viste en viss økning i vekt over tid i både gruppen som fikk intensiv
behandling og gruppen som fikk konvensjonellbehandling. Økningen var størst hos de som
fikk intensiv behandling (29). Økningen var imidlertid størst de fente årene og avtok etter
hvert. Økningen fra 2 år til 10 år var relativt moderat i begge grupper,
anslagsvis 1,5 kg ut
fra
et utgangspunkt på 75 kg eller mao. i underkant av 0,2 kg per år. Dette tilsvarer en økning på
0,25 % per år noe som må betegnes som beskjedent.

Ut fra UKPDS kan det virke som Eli Lillys antagelseom konstant vekt utover år 2 ikke er
urimelig når det gjelder insulinbehandling.Når det gjelder exenatid finnesdata
ingen
å støtte
seg til. Den eneste andre dokumentasjonman kan se på er studier av effekten
andre av
tiltak
for vektreduksjon f. eks livsstilsendringereller legemidler som rimonabant, orlistat og
sibutramin. Når det gjelder legemidlene er det gjort en randomisert klinisk studie av effekten
av orlistat over 4 år. Man fant her en vektforskjellmellom orlistatgruppenog placebogruppen
på 4,4 kg etter 1 år og 2,7 kg etter 4 år. Det var stort frafall i studien men dette ser ikke ut til å
ha påvirket resultatene i betydelig grad. En lineær ekstrapolasjonav vektutvikling tilsier at
vektforskjellen mellom de to gruppene forsvinner etter 9 år. Legemiddelverkethar også vært i
kontakt med kliniske eksperter som mener det er rimelig å anta at vektforskjellen vil utviskes
over tid. Hvor mange år dette vil ta fant de det imidlertid umulig å uttale seg om. Ut fra dette
har Legemiddelverket forsøkt å gjøre en sensitivitetsanalyseder vektforskjellen gradvis
reduseres fra år 2 og er redusert til null etter 10 år. Resultatene er beskrevet senere.
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Det er i den helseekonomiskeanalysenantattat 33,2 % av pasientenesom behandlesmed
exenatidoppleverkvalmede første6 månedenemot
,40% av pasientenesom får insulin
aspart. Utoverdette er det ikke antattat pasienteneoppleverkvalme
. Som kilde er Heine (19)
og en toårigoppfølgingsstudieoppgitt(12). Pasientandelene
som brukesmå imidlertid
åpenbart være hentet fra Nauck og er insidens over 52 uker. Andelen som opplever kvalme
går ned over tid (7, 14), men det finnes ingen dokumentasjonfor at den går ned%.
til I0
forlengelsenav de placebokontrollerte
studienesom vartei 3 år var det 57 % som opplevde
kvalme og 5 % av pasientenesom alleredehaddeståttpå exenatidi I år avbrøtbehandlingen
pga kvalme.
I den helseøkonomiskeanalysentrengerman den gjennomsnittligevarighetenav perioden
pasienteneer plaget av kvalmei løpet av den periodende brukerexenatid.Slike dataer så
vidt Legemiddelverketvet ikke publisert
. I mangelav dettemå vi se på datasom de som
er
nevnt over. Disse dataenetyderpå at det er en storandelav pasientenesom i en periode
oppleverkvalme, men at denneandelengårned over tid. I en del av studieneligger imidlertid
denne andelenhøyere enn den tredjedelen
Eli Lillyhar antatt. Det er heller ikke usannsynlig
at det er pasientersom oppleverkvalmei en periodesom varerutover6 måneder.Det er
derforfare for at analysenunderdriverforekomstenav kvalmeblantpasientenesom
behandlesmed exenatid
. Betydningenav dettefor modellensresultaterer imidlertidantagelig
beskjedenselv om det ikke er laget separatesensitivitetsanalyser
for kvalme.

5.4 Modelleringav livskvalitet
Helsenytte knyttet til ulike diabeteskomplikasjoneri modellen er listet opp i tabell 11.
Tabell 11. Oversikt over n everdierbrukt i den helseøkonomiske modellen.
Hendelse/tilstand
Diabetes
2 in enkom likas'oner
H'erteinf
år 1
Werteinfarktår 2 o senere

N e
0,81
0 69
0 74
0 68
0 63
0 63
0 55
0,57
0,81
0,81

An ina

H'ertesvikt
SI årl
Sla år 2 o senere
Perifer vaskulær s kdom
Mikroalbuminuri
Alvorli rotenuri

Hemodial e
Peritonaldial se
N etran lantas'on
Back and retino ati
Proliferativretino ati
Makulaødem
Alvorli s ta /blindhet
Katarakt
Neuro ati

Tilhelet diabetisk sår
Aktivt sår
Am utas'on, år 1
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Metode
E -SD
E -SD
E -SD
E -5D
E -5D
E -SD
E -5D

Kilde
UKPDS62
UKPDS62
UKPDS62
UKPDS62
UKPDS62
UKPDS62
UKPDS62
Ten s
Anta etse*
Anta else*

0 49

Ten s

0,56
0 76

Ten s
Ten s

0,81

Anta else*

0,79
0,79
0,73 E -5D
0 79
0,62

AIHW 2003
AIHW 2003
UKPDS62
AIHW 2003
AIHW 2003

081
0,6
0,71 E -5D

Anta else*
Carrin ton 1996
UKPDS62
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Am utas'on år2 o senere

0,68 E -SD

()*

UKPDS62

Verdiene i tabell I 1 er de samme som default-verdienei CORE-modellen(22).
En sentral kilde til nytteverdier er UKPDS 62 (30). Dette gjelder bla. hjerteinfarkt, slag,
hjertesvikt, angina. UKPDS 62 beregner imidlertid flere ulike nytteverdier for samme
komplikasjon uten at det er selvklart hvilken verdi man skal velge. I CORE-modellenog den
helseøkonomiske analysen av exenatid har man valgt å bruke resultatene fra EQ-5D tariff
beregnet ved en tobit regresjonsanalyse der man skiller på første år og senere år. I UKPDS
presenteres det f. eks også verdier der første og senere år er slått sammen og verdier basert på
marginale effekter. I den helseøkonomiskerapporten er det kun henvist til UKPDS 62 uten å
forklare hvorfor man har valgt de verdier man har gjort. Det samme gjelder artikkelen til
Palmer. Selv om det er uklarheter på dette punktet vil dette ikke blir drøftet videre da det først
og fremst er nytteverdier knyttet til BMI som har betydning for modellens resultater.
5.4.1 Nytteverdier for BMI og kvalme
Helsenytte for endringer i BMI og kvalme er ikke del av standard CORE-modellen.Dette er
lagt til spesielt for analysen av exenatid som beskrevet over.
De to første årene
For de to første årene er nytteverdiene hentet fra en studie av Matza (31). 129 pasienter med
diabetes type 2 i Storbritannia deltok i en intervjuundersøkelseder de ble stilt direkte standard
gamble spørsmål om preferanser for hypotetiske helsetilstanderrelatert til diabetes type 2. I
tillegg besvarte personene flere spørreskjema om helsetilstand bla. EQ-5D. Pasientene hadde
gjennomsnittsalder 56 år og BMI på 31,3. Personene ble rekruttert gjennom annonser i 4

aviser i England og Skottland, dvs. ved selvseleksjonslik at det er vanskelig å si om
i gjort
deltakerneerrepresentative for pasienter med diabetes type 2 generelt. intervjuene ble
2005. Studien var finansiert av Eli Lilly.

De hypotetiske helsetilstandene som ble verdsatt var bla.:
•

Grunntilstanden: pasient med diabetes type 2 der blodsukkeret er under kontroll

•

4 tilstander relatert til vekt: som grunntilstandenmen med enten 3 % eller 5 % høyere
kroppsvekt eller 3 % eller 5 % lavere kroppsvekt.

•

Ytterligere 2 tilstander for hver av disse 4 der man skiller mellom de som av og til
opplever kvalme og oppkast og de som ikke gjør det.

Helsetilstandene ble opprinnelig presentert som å ha en varighet på 1 måned og med dårlig
kontrollert diabetes som verste tilstand. Verdiene ble så forankret i død som verste tilstand.
Grunntilstanden ble verdsatt til 0,89.
Tabell 12. Oversikt over
sammenhenen mellom
vektendrin o n eendrin
Uten kvalme
Med kvalme
3 % vekto an
-0,04
-0
07
3 % vektned
an
-0,03
0,02
5 % vekto an
-0,07
-0,09
5 % vektned an

-0,01

0,03
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En subgruppeanalyse (32) viser at overvektigemed BMI over 30 ver satte ve ttap noe
enn de med BMI under 30.

•

ere

Nytteverdiene er implementerti modellen ved å anta at pasienter som får exenatid får
nyttegevinst tilsvarende en vektnedgangpå 3 % det første året og 5 % det andre året. Pasienter
som får insulin aspart far et nyttetap tilsvarendeen vektøkningpå 3 % det første året og 5 %
det andre året. Det er antatt at 33 % av pasientenesom får exenatid får kvalme de første 6
månedene.

Senere år

Utover år 2 antar man at pasientene beholder sin vekt og BMI. BMI holder seg altså konstant.
Pasientens tilskrives en gitt nytte ut fra deres BMI. Denne hentes fra CODE-2 studien (33)
ved at helsenytten reduseres med 0,0061 for hver øking i BMI på ett poeng over 25.
CODE-2 var en multinasjonal spørreundersøkelseder 4681 pasienter med diabetes type 2 i 5
europeiske land besvarte EQ-5D. CODE-2 pasientenehadde høyere nivå av komplikasjoner
enn £ eks i UKPDS og var i gjennomsnitt 67 år. Pasientene var derfor antagelig eldre og

sykere enn i Matzas studie. Pasienteneble bedt om å skåre egen helsetilstand og ikke
hypotetiske helsetilstander. Studien fant effektenav BMI på helsenytte via en multivariat
lineær regresjonsmodellder man kontrollerte for alder, kjønn varighet av diabetes, diabetes
behandling (insulin, tabletter) og komplikasjoner.Man prøvde også ut mer komplekse
modeller, men de ga ikke bedret forklaringskraft.
Selv om man kontrollerer for en del variabler som det er sannsynligpåvirker livskvaliteten er
det ikke umulig at andre bakenforliggendevariablerforårsakerden sammenheng mellom
overvekt og helsenytte som man ser i denne studien. Modellen kan heller ikke si noe om

årsaksretninger,dvs. om overvekt gir lavere livskvaliteteller om lav livskvalitet gir overvekt.
Antagelsen om at pasientenes vekt er konstant utover år 2 er usikker.
5.4.2 Diskusjon
Eli Lilly bruker to sett nytteverdierfor å modellerepasientenes livskvalitetsutviklingover tid.
Det er grunn til å stille spørsmål ved om man klarer å modellere den enkelte pasients nytte
konsistent over tid når man bruker denne metoden.For å ta et eks. La oss si at en pasient med
høyde 180 cm og vekt 100 kg (BMI=30,9)har en helsenytte i utgangspunktetpå 0,85.
Pasienten settes på exenatid og går ned i vekt år 5 % i løpet av de to første årene. Etter 2 år
veier altså pasienten 95 kg og BMI er 29,3. Nyttegevinsten er 0,02 i år 1 og 0,03 i år 2

sammenliknet med utgangspunktetdvs at pasientenhar en nytte på 0,88 etter år 2. Nå er det
selvfølgelig en rekke andre ting som vil påvirkelivskvalitetenmen vi ser bort fra disse her.
Utover år 2 holder BMI seg konstant og også nytten (siden vi ser bort fra andre ting som kan

påvirke den). Man skulle da ha en nytteverdi for de resterende årene. Hvorfor man da trenger
å tilskrive pasienten en verdi fra et annet sett med nytteverdier (CODE-2) er uklart. Denne

verdien vil bli en annen enn den vi har beregnetover. Fall i BMI på 1,6 tilsier økning i nytte
på 0,009, dvs. klart mindre økning enn verdienefra Matza skulle tilsi. Hvordan man klarer å
få konsistens i modelleringenav den enkelte pasient er ikke beskrevet.
Eli Lilly har forklart at grunnen til at man har brukt et sett nytteverdierfor de to første årene
og et annet for senere år er at man ønsket å skillemellom verdien av vektendring og
vektopprettholdelse.Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved om det er dette de gjør.
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Som vi har sett
En
aru kån som
gir de to metodene ulike nytteverdier.
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Eli Lilly sier være forskjellen på å verdsette en midlertidig forandring i helsetilstand i forhold
til å verdsette en langvarig, stabil tilstand. Ofte snakker man om at pasientene tilpasser seg
kroniske sykdommer. I dette tilfellet blir det litt annerledes siden vi snakker om vekt som ikk
er en sykdom i seg selv. Man kan likevel
tenkeseg atfolk tilpasser seg vektoppgangen f. eks
ved insulin eller at vektnedgangenmister noe av verdien etter den første begeistringen.
Det kan imidlertid være flere andre forklaringerpå at de to metodene gir ulike verdier.
• Ex ante vs ex post. Nytten ved et helsetiltak kan sies å være forskjellen mellom
tilstanden før og etter tiltaket når det gjelder hvor god den er for pasienten (34). Et
viktig skille er mellom ex ante (før behandling) og ex post (etter behandling)
vurdering av denne endringen (34). Disse vurderingene trenger ikke være like, dvs. at
preferansen for vektendring kan være sterkere
førden inntreffer enn etterpå.
• Standard gamble vs EQ-5D (TTO).
• Spørsmålsstillingen,dvs spørsmål om hypotetisketilstander vs. spørsmål om egen
tilstand.
Det kan derforvære andreårsakertil forskjelleni nytteverdimellom de to verdisetteneenn
den Eli Lilly brukersom begrunnelsefor å velge to ulike verdisett.
Nord argumenterer
for at QALYtilnærmingener evidensbasertog derforprøverå fange opp
det som faktiskskjerinnenforhelsevesenet
. QALY-beregningerbør derforværebasertpå
faktiskeerfaringermed sykdom(34). Man børderforspørrepasienteneselv om erfarte
tilstander, dvs. ex post
. Når man spørom ex antevurderingerspørman ofte utvalgfra den
generellebefolkningen.

Ingen av de to verdisettene oppfyller imidlertid helt dette. Riktignok har begge spurt pasiente
med diabetes type 2, men Matzas studie måler preferanser for hypotetiske vektendringer og
CODE-2 bruker EQ-5D der selve verdsettingen av helsetilstandene er basert på TTOspørsmål besvart av den generelle befolkningen. Ut fra prinsippet om å spørre pasientene ex
post burde vi hatt målinger av pasientenes erfaringer av vektutvikling over tid.

Teoretisk sett synes det vanskelig å velge mellom disse verdisettene,men CODE-2-verdiene
har den fordel at det kan gjøres analyser der disse verdiene brukes for alle årene og at hver
pasient dermed analyseres på en konsistent måte. Eli Lilly synes å ha en hypotese om at
nytten som tilskrives en gitt BMI endres over tid. Ingen av studiene viser imidlertid dette.
Videre gjør bruk av CODE-2-verdienedet til en viss grad er mulig å grene
sensitivitetsanalyser rundt nytteverdien av endring i BMI. Vi kan derfor analysere endringene
dette medfører sett i forhold til Eli Lillys hovedanalyse.

Mulige begrensninger knyttet til nytteverdienehentet fra CODE-2

NICE har utarbeidet kliniske retningslinjer for overvekt og undersøkte i den forbindelse
kostnadseffektivitetenved mange ulike tiltak mot overvekt. I den forbindelse har man
modellert effekten av vekt (via BMI) på helsenytte basert på data fra en studie av Macran
(35). Data kommer fra Health Survey of England 1996 der et representativt utvalg av den
engelske befolkningen bla. besvarte EQ-5D. 15 924 personer ble intervjuet, men man har kun
data om EQ-5D og BMI fra 11 783. Data om høyde og vekt ble samlet inn av trente
sykepleiere. Relasjonen mellom BMI og EQ-5D ble modellert gjennom vanlig minst
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kvadraters metode med EQ-SD som avhengig variabel og alder, BM og antall langvarige
sykdommer som uavhengige variable. Studienviste følgende resultater:
• For kvinner var det å ha BMI over 25 assosiertmed signifikant lavere helsenytte, selv
når man kontrollerte for alder
langvarige
og
sykdommer. Det var også slik at jo høyere
BMI jo lavere nytte hadde kvinnene. For menn var det ingen signifikant sammenheng
mellom BMI og helsenytte.
• Analysen viste at livskvalitetstapet
særlig
var knyttet til smerte og redusert
bevegelighet.

Legenmiddelverkethar funnet en oppsummeringav studier som ser på sammenhengen mello
kroppsvekt og helsenytte (36). Man fant 18 artikler
møtte
som
inklusjonskriterieneog søket
ble gjort mai 2006. Studiene varierte imidlertid i forhold til populasjon (friske, diabetes osv),
metode for å uteske livskvalitetsverdier(MAU-instrumenter,TTO, SG osv), underliggende
antagelser om relasjonen mellom kroppsvekt og nytte (lineær vs ikke-lineær). Studiene
varierte også når det gjaldt om de presenterte resultatene som helsenytte for en gitt BMllvekt
(9 studier) eller om presenterte resultatene som en nytteendring knyttet til endring i en enhet
kroppsvektBMl (12 studier). Noen presentertebegge deler. Kun to av studiene studerte
preferanser for hypotetiske vektendringer,hvorav den ene var studien til Matza. De fleste
studiene var regresjonsanalyserog har den generelle svakhet at de kan ha systematiske
skjevheteri form av konfunderede ikke harkontrollert
for. Flertalletav studienebrukte
trendtil at helsenyttengikk
MAU-instrumenter
, særligEQ
-SD. Allestudierfanten generell
ned med økendekroppsvekt
. Endringeni helsenytteknyttettil en enhetsendringi BMI
variertemellom studienefra 0,0061 ,29.
til 0 Begge ytterverdienekom imidlertidfra den
samme studien(33) og viser den storeforskjellenpå åEQ-5D
brukeTTO eller VAS..
Studieneantarstortsett at en enhetsendringi BMI førertil en konstantendringi helsenytte.
To nyere studierviser imidlertidat endringi nyttekan avhengeav om man verdsetter
vektøkningeller reduksjon
(31), om manverdsetterstoreeller små endringeri BMI og av
BMI i utgangspunktet (36). Matran viser også at det kan avhenge av kjønn (35).

Eli Lilly prøver å modellere den fulle effekten av exeantid på pasientenes livskvalitet, dvs.
effekten av alle senkomplikasjoner,kvalme, vekt osv. For det første året har vi imidlertid også
randomisert klinisk data for dette målt ved EQ-5D. I både studien av exenatid vs. insulin
glargin (rapportert i Secnik Boye (16)) og exenatid vs. insulin aspart (upublisert) målte man
effekten av exeriatidpå ulike livskvalitetsmålinkludert EQ-SD. Disse studiene vil også fange
opp effekten av vekt på livskvalitet. Ingen av studiene viser en signifikant forskjell mellom
exenatid og insulin aspart i effekt på EQ-5D. Disse resultatene er imidlertid vanskelig å tolke
da studien ikke var designet for å finne forskjeller i livskvalitet og dermed kan ha hatt for liten

forklaringskraft nok. Det kan også være at EQ-5D ikke er sensitivt nok til å fange opp
forskjellen - dette er et kjent problem med EQ-5D at det har lav følsomhet ved relativt høye
livskvalitetsverdier. I studien av exenatid vs insulin glargin (16) var det en signifikant bedring
i livskvalitet målt med EQ-5D i forhold til utgangspunkteti insulin aspart-armen etter 26 uker.
Dette er en utvikling som er i strid med den livskvalitetsutviklingenEli Lilly har modellert for
pasienter på insulin aspart. Seenik Boye skriver at dette funnet er i tråd med andre studier so
viser økt livskvalitet etter oppstart av insulin terapi (16). Dette er noe Eli Lilly ikke har tatt
hensyn til i sin modellering. Varigheten av dette fenomenet synes imidlertid uklart. Endringen
for exenatid var i denne studien var ikke signifikantog forskjellen mellom armene var heller
ikke signifikant. På grunn av svakhetene nevnt over er det vanskelig å legge mye vekt på
livskvalitetsresultatenefra RCT'ene nevnt over,
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(0)

Forholdeneover viser at det er usikkerhetknyttettil formenpas'
og nytte antatt
i CODE-2.Som for alle andrekliniskestudier,og særligobservasjonsstudier,
er det usikkerhet knyttet til størrelsenpå årsakssammenhengen.Det er derfor naturlig å utføre
en sensitivitetsanalyse, noe Legemiddelverkethar bedt om.

5.5 Studienskostnadsperspektiv
Den helseøkonomiske rapporten oppgir at kostnadsperspektiveter "thirdhealthcare
part
payer". At legemiddelkostnadeneer beregnet som AUP minus mva betyr imidlertid at det er
riktigere å si at et samfunnsperspektiver brukt, men at indirekte kostnader ikke er inkludert.

5.6 Kostnader
5.6.1 Direkte kostnader
Legemiddelkostnader

risen er lik uansett dosering.
Kostnaden for
insulin aspart er 2 048 kroner eks mva det første året og 3 277 kroner senere år.
Kostnadsøkningen senere år skyldes at man regner med at pasientene bruker 25 IE det første
året og 40 IE senere år. Kostnaden ved insulin synes å bli omtrent like store som for exeantid
ved 135 IE insulin aspart og 161 IE NM-insulin per dag.
Tabell 13.Kostnaderved le emiddelbehandlin.
Le emiddel
Exenatidmaksimal ris

IØ
as art251E
Insulin asart 40 IE
Insulin asart 70 IE
Insulin
art 1001E
NM-insulin 25 IE
NM-insulin 40 IE
NM-insulin 70 IE
NPR-insulin 100 IE
Statiner
ACE-hemmere
As irin

Blodsukkermålinginsulin
art 38 er mnd
Blodsukkermåling exenatid
24 er mnd

Årskostnad Årskostnad
med mva
uten mva
13 899
11 119

2619
4 191
7 335
10 478
2 095
3351
5865
8378

2096
3 352
5 868
8 382
1676
2681
4692
6702
512
3 736
274

3 089
1940

Kostnaden
for ACE-hemmersom er brukti analysener alt for. høy
Etterat disse legemidlene
er kommetpå trinnpriskosterde ca 600
- 800 kronerper år inklusivemva. Betydningenav
dette er uklartda det ikke er oppgittom det er antattat exenatidpåvirkerforbruketav
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blodtrykksmedisin
. Antageligharovervurderingen
av prisenAU-hemmere
for
lite å si for
resultateneav modellen.

Antagelsenom brukav blodsukkermålinger
erbasertpå en intervjuundersøkelse
av engelske
leger og pasienter
. Undersøkelsener kunpublisertsom et utdrag(37). Legene ble intervjuet
om antallblodsukkermålinger
de anbefalteog pasienteneom antallblodsukkermålingerde
utførte
. Frekvensav anbefalteeller utførtemålingeroppgis
. Legenes
ikke
anbefalingerfor
exenatidoppgis å ligge mellom peroralelegemidlerog, insulin
men nærmestinsulin. En
annenstudiepå engelskeregisterdata(38) finnerat pasientermed diabetestype 2 som brukte
insulin ble forskrevet149 blodsukkermålinger
i løpetår,
avdvs
et . 12,4 per måned.Dette er
betydelig lavere enn
det Eli Lillyantar.En annenstudiefra
Tyskland ogØsterrike
, også på
registerdata,fant at pasientermed diabetestype 2 som brukteinsulinble foreskrevet2,7
blodsukkermålinger
per dag. Det synes altså
å være storevariasjonermellom land. I mangel
av norskedataog dataom faktiskforskrivningav blodsukkermålinger
til pasienterbehandlet
med exenatidmå antagelsenetil Eli Lilly anses som meget usikre.
En sensitivitetsanalyseder man ikke inkludertekostnader til blodsukkermålinger viste
imidlertid at dette har moderat betydning for resultatet av modellena
Total økning i legemiddelutgifter
som følge av
behandlingmed exenatidberegnes å være
63 000 kroner overpasientenesgjenstående
levetid.
Kostnad ved komplikasjoner
Det er hjertekarsykdom,nyresykdom og nevropati som er de komplikasjonene som betyr mest
for resultatene av modellen i form av innsparingeri ressursbruk. Innsparingene er imidlertid
svært beskjedne sett i forhold til totalkostnadeneog økningen i legemiddelutgiftene.
Sensitivitetsanalysen viser at modellens resultater er lite følsomme for variasjoner i

kostnadene knyttet til komplikasjoner.Usikkerhetenrundt kostnadsberegningeneantas derfor
i liten grad å påvirke resultatet av modellen. Selv om det er usikkerhet og mangler knyttet til
en del av kostnadsberegningenevil Legemiddelverketderfor ikke kommentere dette
ytterligere
5.6.2 Indirekte kostnader
Indirekte kostnader er ikke inkludert i analysen.

5.6.3 Legemiddeletskostnadseffektivitet
Modellenberegnerat exenatidgitt som tillegg til metforminog sulfonylureagir en
livstidsgevinstper pasientpå 0,15leveår og 0,64 kvalitetsjusterte
leveår (QALY)
sammenliknetmed insulin aspart.Den helsemessigehovedgevinstenved exenatidligger altså
i bedringenav livskvalitetenog ikke i forlengelsenav levetiden
. Sammenliknetmed en
forventetgjenværendekvalitetsjustertlevetidperpasientpå 6,5 år ved behandlingmed insulin
asparter mereffektenved behandlingmed exenatidmoderat
(med en økning i gjenværende
kvalitetsjustert
levetid på litt under 10 %).Merkostnaden
perpasientvar ca 51 000 kroneri
løpet av gjenværendelevetid
. Dette gir en kostnadpå ca 80 000 kronerper kvalitetsjustert
leveårvunnet.
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Tabell 14. Resultater av modellen. Diskontert.
Forventet levetid
Forventet kvalitets'ustert
levetid

exenatid
10,18
714

•

Insulin
Differanse
art
0,15
10,03
064
65

Kostnader per pasient i resten av

levetiden
Kostnad per kvalitetsjustert leveår

369 441

vunnet

318 399

51 042
79 753

Økningen i kostnadene skyldes hovedsakelig at legemiddelkostnadenefor exenatid er
vesentlig høyere enn for insulin aspart. Totalt øker legemiddelutgiftenemed 63 000 kroner
per pasient. Økningen i legemiddelkostnaderblir i beskjeden grad oppveid ved innsparinger i
form av færre komplikasjoner. Den største innsparingenkommer i form av redusert behov for
behandling av hjertekarsykdommer,nyresykdomog neurologiskekomplikasjoner (sår og
amputasjoner) med henholdsvis 6 374 kroner, 3 988 kroner og 1 636 kroner. Netto økning i
kostnader på 51000 kroner er moderat sammenliknetmed totale kostnader på 318 000 kroner
per pasient for insulin aspart. Dette gir en økning i totalkostnadenepå ca 16 %.
Det er laget en cost-effectiveness acceptabilitycurve (CEAC) som viser at det ved en
betalingsvilje på 160 000 kroner per QALY er nesten 100 % sannsynlighetfor at exenatid er
kostnadseffektivt gitt alle forutsetningersom ligger i modellen.
Det er gjort enveis sensitivitetsanalyserfor tidshorisont,diskonteringsrate,kjennetegn ved
pasientene, effekt på HbAlc, nytteverdier for BMI, insulindoseringog kostnader. Stort sett er
modellens resultater lite følsomme for variasjoneri disse variablene. Det er imidlertid enkelte
unntak:

•

•

Dersom man antar at økning i vekt og forekomstenav kvalme ikke gir noe tap av nytte
øker kostnaden per QALY vunnet til 315 000 kroner. Dette påvirker ikke kostnadene,
men antall leveår vunnet synker fra 0,64 til 0,16. Størstedelenav helseeffekten av
exenatid skyldes altså vektreduksjonenog effekten denne antas å ha på livskvaliteten.
Dersom man bruker nytteverdiene for BMI hentet fra CODE-2 også de første to årene
synker antall kvalitetsjusterte leveår med 0,23 til 0,41. Kostnadene endres lite. Dette
gir en kostnad per QALY vunnet på 123 000 kroner. At antall kvalitetsjusterte leveår
vunnet synker så mye i denne sensitivitetsanalysenviser at modellens resultater er
sensitiv for mindre justeringer i nytte knyttet til vektendringer.

Usikkerheten rundt vekt og nytte er ikke analysert utover dette, noe som er en svakhet ved
analysen. Legemiddelverketsavnet særlig sensitivitetsanalyserder man varier vektforskjellen
og nytteforskjellen knyttet til denne for de to behandlingenebåde de to første årene og i
senere år. Legemiddelverketba derfor om å få utført ekstra sensitivitetsanalyserpå dette
punktet.

Effekten av å variere forskjellen i Hbalc mellom de to behandlingene er relativt beskjeden.
Eli Lilly har gjort en sensitivitetsanalyseder man har brukt yttergrensenei
konfidensintervallet for effekten av exenatid og sammenliknetmed gjennomsnittsverdienfor
insulin aspart. Antar man at effektforskjellener 0,25 % i Hbalc (-1,13 for exenatid mot -0,88
for insulin aspart) øker QALY-gevinstenmed 0,04 og kostnadsforskjellenreduseres med
3 000 kroner noe som gir en kostnad per QALY vunnet på 70 000 kroner. Antar man at
effektforskjellen er 0,07 % til insulins asparts fordel (-0,81
for exenatid mot -0,88 for insulin
aspart) reduseres QALY-gevinstenmed 0,07 og kostnadsforskjellenøker med 4 000 kroner
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noe som gir en kostnad
per QALYvunnetpå96 000 kroner.
Ifølge modellener altså
gden
dominerende helsemessige effekten av exenatidknyttet til vektreduksjon. Vektreduksjonen
har videre først og fremst en betydning via livskvalitet og ikke via diabeteskomplikasjoner
eller ressursbruk
. Dette skyldesat vekt kun er antattå ha betydningfor en komplikasjon,
nemlig hjertesvikt
. Vekt,i seg selv haringenbetydningfor kostnader
, kun for livskvalitet.
Usikkerhetenrundtnytteverdierfor komplikasjoner
synes ikke analysertgjennom
sensitivitetsanalyser
. Det er imidlertidlite sannsynligat endringeri disse verdienevil gi
resultatersom vanligvisikke regnessom kostnadseffektive.
Eli Lilly har gjorten sensitivitetsanalysedermanharbruktkostnadenfor NPH-insulini
sammenlikningsalternativet
i stedetfor insulinaspart
. Det er ikke gjortnoen endringeri den
antattehelsemessigeeffekten
. Dette ga en kostnadper
QALY vunnetpå 90 600 kroner.Antar
man at pasientene
bruker 70 lE NPH-insulin fra år 2 blir kostnaden per QALY vunnet 60 000
kroner. Hvis man ikke inkluderer kostnaden til blodsukkermålingergir dette er kostnad per
kvalitetsjustert leveår på 98 000 kroner.

5.7 Andre helseøkonomiske analyser

NICE har laget en helseøkonomiskanalyse av tredjelinjebehandlingfor type 2 diabetes som
inkluderer insulin, glitazoner og exenatid (25). Den helseøkonomiskemodellen som er brukt
bygger på observasjonsdatafra UKPDS-studien.Pasientkjennetegnved de modellerte
pasientene
er imidlertid basert på ekspertuttalelserda UKPDS-populasjonenikke er
representativ for pasienter som er aktuelle for tredjelinjebehandling.Pasientene skiller seg fr
pasientkjennetegnenebrukt i Eli Lillys analyse av exenatid for Norge ved at de har lavere
Hbalc og har hatt diabetes noe kortere. Personer med hjertekarsykdomvar ekskludert.
Kostnadsdata ble samlet inn som del av UKPDS. Behandlingskostnaderog
behandlingspraksis kan ha blitt endret etter dette. Kostnadene avviker en del fra Eli Lillys
analyse, men det er ingen systematiskretning på avvikene som dermed i hvert fall et stykke
på vei kan antas å oppveie hverandre. Når det gjelder slag ligger imidlertid NICEs kostnader

betydelig lavere enn Eli Lillys. Dette kan skyldes at NICE ikke har inkludert rehabilitering,
hjemmesykepleie og sosiale tjenester. NICEs analyse henter også nytteverdier fra UKPDS62
slik Eli Lilly har gjort, men bruker generelt et nyttetap ved diabeteskomplikasjonersom er litt
mindre enn det Eli Lilly har gjort. Et unntak er amputasjon.NICEs analyse inkluderer litt
færre komplikasjoner enn CORE-modellenda data om perifer nevropati og sår ikke ble samle
inn i UKPDS og fordi alvorlig øyesykdom kun er representertmed blindhetBåde
på ett øye.
kostnader og helseeffekter ble diskontert med 3,5 % og modellen kjøres i 40 år. Man antok at
tredjelinjebehandlingville ha effekt i 3 år. Dette avviker vesentlig fra Eli Lillys analyse hvor
manhar antatt en mye lengre effekt av behandlingenmed exenatid. Varigheten av
behandlingen ble imidlertid testet i en sensitivitetsanalyse.

Effektdata i analysen kom fra studiene til Nauck (15) og Heine (19). For sammenlikningen
med insulin aspart er de identiske med den norske analysennår det gjelder Hbal e, blodtrykk
triglyserider, BMI og hypoglykemier.Hvorfor det er forskjell når det gjelder HDL og LDLkolesterol er uklart. NICE gjør også andre sammenlikningerenn det som er gjort i den norske
analysen, dvs. exenatid versus NPH-insulin og insulin glargin. Det ble antatt at det ikke var
noen forskjell i effekt på blodtrykk og blodlipidermellom NPH-insulin og insulin aspart.
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Tabell 15. Effektforsk'
eller i ulike sammenliknin
er 'ort
Sammenlikning
Forskjell i Forskjell Forskjell
Hbalc
i
i
TC/HDL systolisk
blod kk
Insulinaspart vs.
-0,02
0
0
NPH
Exenatidvs. insulin 0,08
-0,12
-3,58
ar
Exenatidvs. insulin
as art

-0,09

-6,22

0,1

Exenatid vs. NPH- -0,11
insulin
Antatt dosering som ble brukt var NPH-insulin 50 IE, insulin aspart 56 IE, insuin glargin 56
IE og exenatid 20 µg. Doseringen for insulin aspart avviker vesentlig fra Eli Lillys analyse.
NICE har brukt følgende legemiddelkostnaderi analysen (2007 kroner):
•
•

NPH-insulin: 2 900 kroner
Insulin aspart: 4 700 kroner

•

Exenatid: 9 600 kroner

Exenatid framstår her som vesentlig billigere sammenliknetmed insulin aspart enn i den
norske analysen. I NICEs analyse er exenatid litt over dobbelt så dyrt som insulin aspart me
exenatid er litt over tre ganger så dyrt som insulin aspart i den norske analysen. Dette skyld
doseringen av insulin aspart. Øker man denne til 56 IE i den norske analysen vil
kostnadsforskjellen nærme seg den man finner i NICEs analyse (exenatid er 2,22 ganger
dyrere).

Når det gjelder blodsukkermåling har NICE antatt en vesentlig større antall
innsparing i
blodsukkermålinger ved bruk av exenatid enn det som er gjort i den norske analysen: 60
målinger per måned ved bruk av insulin aspart mot 12 ved bruk av exenatid.
NICE finnerat NPH-insuliner den mest kostnadseffektivetredjelinjebehandlingen.
Variasjoneri pasientkjennetegnendrerikke disse konklusjonene
(NICE brukeren terskelfor
kostnadseffektivitetpå ca 30 000
£ (370 000 kroner
) per QALYvunnet.
Tabell 16. Kostnadseffektivitetved 3 ulike behandlin er ved diabetes t e 2. Kilde NICE.
Totale
Total
Forskjell
Forskjell
ICER
ALY
kostnader*
ALY
kostnader
NPH-insulin

8,05

229 000

Insulin aspart

8,05

270 000

Exenatid
340 000
8,08
* valutakurs for 2007 er brukt
i omregningen.

0,004

41 000

0,034

111000

Extended
domination
3,3 mill. kr

Resultateneavvikerdramatiskfrade Eli Lilly kommerframtil (kostnad
per QALYvunnetpå
80 000 kroner
). Dette skyldeshovedsakelig
at NICEi dennehovedanalysenikke harinkludert
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effektenav legemidlenepå vekt
. Det tas imidlertidhensyntil vektencrtngert nere
sensitivitetsanalyser.

Enveis sensitivitetsanalyser
viser
. at
bla
modellensresultaterer relativtfølsomme for
variasjoneri pasientkjennetegn
, men i ingenav tilfellenesynkerkostnad
per QALY vunnet
for exenatidunder1,1 mill. kroner.
NICE er bekymretfor at doseringenav insulini effektstudienekanha vært for lav og at disse
dermedoverdrivereffektforskjellenmellomexenatidog insulin
. Når manreduserte
effektforskjellenøkte kostnadene
per QALYvunnetbetydelig
. Siden exenatidsærlighar
effekt i formav vektreduksjonkan det imidlertidifølge NICEsærligværeaktueltfor
overvektigepasientersom må ta storedoserinsulin
. Det finnes imidlertidingen kliniske data
for denne subgruppen
. En sensitivitetsanalyse
hvorman tok utgangspunkti at pasientene
brukte70 IE per dag viste at kostnadQALY
per vunnetda sanktil 1,9 mill. kroner
sammenliknetmed NPH
-insulin
. Et uavklartspørsmåler om man for sværtovervektige
pasienterogså vil trengehøyeredoserav exenatid.
I en sensitivitetsanalyseble pasientersom fikkexenatidantattå få en reduksjoni BMI på 3
kg/m2,dvs. 27 kg
/m2mot 30 kg/m2for de andrebehandlingene.Dette vil ifølge modellen
redusereantalletmikro
- og makrovaskulære
hendelserfor disse pasientene
. QALY-gevinsten
økte da til 0,08 sammenliknetmed NPH
-insulinog kostnadper QALY-vunnetsanktil 1,3
mill. kroner.

I en annensensitivitetsanalyseinkludertemaneffekten
av vekt på nytte ved hjelp av tall fra
studientil Matza
. Når man antok
3 % vekttap
, men noekvalme for exenatid og 3 %
vektøkningog ingen kvalme for insulinde førstetreøkte
årene
QALY-gevinstenvs NPHinsulin til 0,17 noesom ga en kostnad
per QALYvunnetpå 640 000 kroner
. Denne analysen
avvikerpå fleremåterfra Eli Lillys analyse
. Eli Lilly har antattat vektendringenfortsetterdet
andreåretnoe NICE ikke gjør.Den viktigsteforskjellener nok imidlertid
at NICEkun antar
en behandlingseffektde første3 årene
. Antagelsenom behandlingseffekt
i kun 3 år er
antageligkonservativ.
Det ble laget en sensitivitetsanalyseder man antarat behandlingseffektvareri 10 år. Denne
ble imidlertid
gjort i forholdtil modellenshovedalternativ
og ikke
forhold
i
til
sensitivitetsanalysender effekten
av vekt på nytte var inkludert
. Med ti års behandlingseffekt
ble QALY- gevinstenfordoblet til 0,06 og kostnad
per QALY ble 1,8 mill. kroner. Dette

indikererat kostnadseffektiviteten
til exenatidi sensitivitetsanalysen
som inkluderte
effekten
av vekt pånyttekunneblitt vesentligbedre
ved å utvidetidshorisonten.
Sensitivitetsanalysene
antyder at hovedforskjellenmellom Eli Lillys
analyseog
NICEs ligger
i inkluderingenav effekt av vektendring på nytte.
I tillegg harNICE antatt en vesentlig

korterebehandlingstidmed exenatidenn
Lilly
Elihar gjort. NICE skriverat siden modellen
ikke kunne inkludere vektendring
på annenmåteenn som en konstant
vektforskjell mellom
behandlingene
er det fare for at behandlingseffekteneikke
er representert
nøyaktig. Man
konkluderer likevel ut frasensitivitetsanalysene
med at det er usannsynligat exenatid
vil være
kostnadseffektivt for hele pasientpopulasjonen.
NICE vurdererdet likevel slik at exenatidkanværekostnadseffektivtfor en subgruppeav
pasientermed særlig storeovervektsproblemer.
Dette skyldes:
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•
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•
•

Nor egt N'&evar
er c
At kostnader forbundet med andre tiltak for å behandle
n e
o
e var
i
analysen noe som vil undervurdere kostnadseffektivitetentil exenatid.
At modellen kanskje ikke til fulle inkluderte alle de negative livskvalitetsaspektene
ved insulin (inkludert frykt for hypoglykemier)
At modellen kanskje ikke fult ut inkluderte alle kostnader ved pasientopplæring og
oppfølging forbundet med insulinbehandling.
At for svært overvektige ville de høye insulindosenekunne koste like mye eller mer
enn exenatid.

Man endte derfor med å anbefale at exenatid blir vurdert som et alternativ for spesielle
pasientgrupper som ikke når behandlingsmåletmed metformin og sulfonylurea. Alle de
følgende kriteriene
børvære oppfylt for at exenatid skal vurderes som et alternativ:
• BMI over 35 for de av europeisk avstamning.
• Har spesielle psykologiske, biokjemiske eller fysiologiske problemer som følge av høy
kroppsvekt.
• Utilstrekkelig blodglukosekontroll(Hba1c over 7,5 %) etterå ha prøvd metformin og
sulfonylurea.

•

Pasientene ellers ville begynne å bruke andre kostbare legemidler som glitazoner eller
insulin.

Man bør kun fortsette å bruke exenatid dersom bedret metabolsk kontroll oppnås og
av
opprettholdes. Dette er definert som fall i Hbalc på 1 % i løpet av 6 måneder etter oppstart
exenatid og fall i vekt på 5 %.
USA
Det er gjort en helseøkonomisk analyse av exenatid i en amerikansk kontekst (39). Denne
analysen ser på pasienter som ikke nådde behandlingsmåletmed metformin og/eller
sulfonylurea og sammenlikner det å legge til exenatid med det å ikke legge til noen annen
behandling. Legemiddelverket anser dette sammenlikningsalternativetsom lite relevant for
norske forhold og vil derfor ikke omtale denne analysen nærmere.
Storbritannia
Det er publisert ytterligere en helseøkonomiskanalyse for Storbritannia (40). Denne analysen
er utført fra et helsetjenesteperspektivog har brukt CORE-modellen.Studien er finansiert av
Eli Lilly og de fleste av medforfatterne er ansatt i Eli Lilly. Analysenmange
har likheter med
den som er utført for Norge og vi vil her kun kommenterevesentlige forskjeller. Analysen
sammenlikner exenatid og insulin glargin som tillegg til metformin og sulfonylurea for
pasienter som er utilstrekkelig kontrollert på perorale antidiabetika. Effektdata er hentet fra
studien til Heine og pasientkjennetegnfor de modellerte pasientene ble hentet fra denne
studien. Studien til Heine viste resultater som kun i mindre grad avvek fra studien til Nauck.
Det var en ikke signifikant forskjell i endring i Hbalc i favør av insulin glargin på 0,08 %,
samt at det var en større andel som opplevde kvalme i denne studien enn i Naucks studie (57
%). Ellers avviker analysen mest på kostnadssiden.Generelt er avvikene moderate og går i
begge retninger, men særlig for slag og nyresykdom ligger den britiske analysen lavere enn
den norske. Legemiddelkostnadene er noe høyere i denne analysen
enn iden norske, men

relativt sett er exenatid noe billigere (2,5 ganger dyrere enn insulin glargin).
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Analysen viste at behandling med exenatid ga 0,44 kvalitetsjusterte
*teveår vunnet per pasient
til en merkostnadpå 122 000 kroner
. Dette ga en kostnadseffektivitetsratio
på 277 000 kroner
per QALYvunnet
. Ved en betalingsvillighetpå 370 000 kroner
per QALY var det 80 %
sannsynligat exenatider kostnadseffektivtgitt modellensforutsetninger.Modellensresultater
var særlig sensitive for variasjoneri nyttetapforbundetmed vektendringog. Ved
kvalme
bruk
av nytteverdierfor BMI hentetfra CODE-2allerede
fra år l blir kostnad
per QALY vunnet
491 000 kroner.
Helsegevinsteni denneanalysener noe mindreenn i den(0,44
norske
mot 0,64 QALY).
Dette kan i hvert fall delvis forklaresmed forskjelleni Hbalc som er til exenatidsdisfavør,
andre pasientkjennetegn og en større andel som opplever kvalme. Forskjellen i totalkostnader
er større i den britiske analysen. Dette kan skyldesmindre innsparing på behandling av
komplikasjoner pga mindre fordelaktig Hbalc forskjell for exenatid, at kostnadsforskjellen
mellom exenatid og insulin i absoluttekronerstørre
er
enn i den norske analysen og at
kostnadene for slag og nyresykdom er lavere.

6 Diskusjon
6.1 En totalvurdering(og drøftingav søknadens begrensninger og
metodesvakheter)
6.1.1 Valg og beskrivelse av modell
Utviklingen i BMI og sammenhengenmellom BMI og nytte er drivere i modellen. Effekten
av forskjell i Hbalc på senkomplikasjonerog nytte spiller liten rolle for modellens resultater.
Valget av CORE som modell virker derfor svakt begrunnet av flere ulike grunner. COREmodellen er en svært kompleks modell som nok er god på å modellere sykdomsutviklingen
ved diabetes. BMI som er en viktig variabel i analysen av Byetta spiller imidlertid en
beskjeden rolle i Core-modellen(BMI har kun en rolle som risikofaktor for hjertesvikt for
kvinner). Sammenhengenmellom BMI og nytte er videre ikke en del av den opprinnelige
CORE-modellen
. Eli Lilly harimidlertidsett at sammenhengenmellom BMI og nytte er svært
viktig foranalysenog måttemed i modelleringen
. Manharderforvalgt en nødløsningder
deler av CORE-modellensom er ment for å modellereandrekomplikasjoner
, er blitt overtatt
for å modelleresammenhengenmellom BMIog nytte.
Dette valget er ikke begrunneti søknaden
. Selv om antagelsenefor modelleringenav BMI og
nytte er beskrevet
, er ikke selve modelleringen
, dvs. hvordandette er implementerti COREmodellenbeskreveti søknadeneller i manualen
for CORE. Som en forlengelseav andre
klokkestopprunde
fikk Legemiddelverket
tilgangtil en kortbeskrivelse,av
men
dette
det er
fortsattlite transparent.
Valget av måte å modellere sammenhengenmellom BMI og nytte på har flere uheldige
konsekvenser:
1. CORE er en kompleks modell som kombinerer kohortmodellering (Markovmodellering)

med individbasertmodellering (DES). Hele modellenhar svært mange variable og kun en
liten andel av disse kan legges inn med fordeling og gjøres til gjenstand for PSA. Dette er

naturlig. En DES modell med så mange variable som samtidig skulle gjøres til gjenstand for
PSA ville krevd ekstrem datakraft og tatt lang tid å kjøre. Sammenhengenmellom BMI og
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nytte kan ikke gjøres til gjenstand
for PSA.Det betyrat usikiNeorRe?åiarånW
de'nvs A_
gfency
variablenei modellen ikke kan analyserespå en tilfredsstillendemåte.
ss
2. På grunnav begrensningenei måtensammenhengenmellom BMI og nytte er modellertpå
kan man heller ikke kjøre en rekkerelevantescenarioanalyser
. Dette skyldes bla at vekt og
sammenhengenmellom vekt og nytte ikke kan endresår
utover
4 i modellen
. Man kan derfor
f. eks ikke modellereen gradvistilnærmingmellomvektentil pasienterpå de to
behandlingene
. Når det gjelderhovedanalysenbasertpå nytteverdierfra Matzakan disse ikke
varieresi det hele tatt.
3. Det trekkesframav søker at CORE-modellener kvalitetssikretgjennompubliseringi
tidsskrifterog omfattendevalidering
. Legemiddelverket
antarimidlertidat modelleringenav
BMI og nytte ikke var del av dette.
Fordimodelleringenav BMI og nytte er gjortvia en del av modellensom ikke var ment for
dette, ikke er gjorttil gjenstandfor kvalitetssikringgjennomfagfellevurderingogng
valideri
og ikke er presentertpå en transparent
måte kan Legemiddelverketikke være sikkerpå at
dette er gjortpå en tilfredsstillendemåte.
Eli Lilly burdevurderten modell som fokusertepå vektutviklingog de helsemessige,
livskvalitetsmessigeog ressursmessigekonsekvensene
. Da
avkunne
dette man gjorten
probabilistisksensitivitetsanalysefor de viktige variablenei modellen.Manburdeogså
vurdertom det var nødvendigmed en DES
-modell
, gitt at senkomplikasjoner
synes å spille en
mindrerolle for analysenav Byetta.Det synes derforikke sentraltå ha en modell som gir en
sværtrealistiskmodelleringav sykdomsforløpetved diabetes
. Mankunnedermedkanskjeha
valgt en enklere modell f. eks en kohortmodell.

Utover dette viser Legemiddelverketsgjennomgangav søkershelseøkonomiskeanalyseat
denne på en del områder er av god kvalitet og bygger på solid dokumentasjon.

Legemiddelverketharimidlertidogså funneten del mangler
. Dette gjeldersærlig:
• Exenatider sammenliknetmed blandingsinsulini kombinasjonmed metforminog
sulfonylurea
. Dette er et behandlingsregime
som er lite brukti Norge
. Valget av
behandlingsregimegjør også at doseringenav insuliner lavereenn i norskpraksis
• Modellertpasientpopulasjonavvikerfranorskepasientermed diabetestype 2.
• Ekstrapoleringav effektenav exenatidpå vekt utovervarighetenav de kliniske
studiene.
• Effektenav vektendringerpå helsenytte.
• Svakheterved modelleringenav kostnader.
• Håndteringav usikkerhet

6.1.2 Sammenlikningsalternativ
Når det gjeldervalg av sammenlikningsalternativ
blir spørsmåletom det behandlingsregimet
som er valgt vil ha en annenkliniskeffekt enn det alternativetsom er vanlig å brukei Norge.
Når det gjelderblodsukker
, blodtrykkog lipiderer det mindregrunntil å tro at avviket
mellom valgt sammenlikningsalternativ
og norskpraksispåvirkerresultatetav modellen.
Dette blant annetfordi en meta
-analyseviser liten forskjelli effekt av NPH-insulinog
blandingsinsulin
, men særligfordi sensitivitetsanalyser
viser at resultateneav modellen i liten
grader sensitiv for variasjoni effektpå blodsukker
, blodtrykkog lipider.
Når det gjeldervekt er imidlertidavviketmerproblematisk
. Det finnes lite datasom
sammenliknereffektenav blandingsinsulinkombinertmed metforminog sulfonylureamed
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NPH-insulin alene eller i kombinajsonmed metformin.Valget av msu inregune vil
sannsynligvis påvirke insulindoseringog dermed også vekten. Samtidig er det vist at
modellens resultater er følsom for endringeri behandlingeneseffekt på vekt. Det er vanskelig
å forutsi hvordan dette vil slå ut fordi det foreliggerflere sannsynlige sammenhenger som kan
motvirke hverandre. Tilleggsbehandlingmed både metformin og sulfonylurea kan gi lavere
insulindosering og dermed også mindre vektøkningnoe som taler for at valget av
sammenlikningsalternativer konservativt.På den annen side er sulfonylurea kjent å gi
vektøkning noe som vil gi den motsatte effekt.
Usikkerheten knyttet til valget av sammenlikningsalternativer en usikkerhet som går utover
det man får analysert gjennom å variere effektanslageneinnenfor konfidensintervallene
fra
den kliniske studien.

6.1.3 Pasientkjennetegn
fra en norsk pasientpopulasjonmed diabetes
Den modellerte pasientpopulasjonen avviker
type 2 på noen vesentlige punkter. Disse forskjellenefra en norsk populasjon synes
motstridende når det gjelder effekt på risiko for diabeteskomplikasjoner.Hbalc synes høyere
enn i Norge og bruk av blodtrykkssenkendeog kolesterolsenkendelegemidler lavere. Dette
peker i retning av at risikoen for komplikasjoneroverdrives.Den lave andelen med
komplikasjoner trekker imidlertid i motsatt retning. Det er vanskelig å anslå den samlede
betydning av dette avviket i pasientkjennetegn.

6.1.4 Ekstrapoleringav effektpå vekt
I den helseøkonomiske modellen er det forutsattat pasientene fortsetter behandlingen resten
av deres levetid mens data om klinisk effekt bygger på randomiserte studier med maksimalt
ett års varighet. Ekstrapoleringenav behandlingseffektutover det første året er derfor
forbundet med betydelig usikkerhet. Sensitivitetsanalyseneviser at det særlig er
ekstrapoleringen av effekten på vekt som er av betydning for modellens resultater.
Modelleringen av vektutviklingutover det første året er i stor grad bygget på antagelser. Det
finnes ikke data om utviklingen av forskjelleni vekt mellom brukere av exenatid og insulin
utover ett år. I en oppfølgingsstudieså man at vektnedgangenflatet ut etter tre år, men studien
hadde ingen kontrollgruppe. Om vektforskjellenmellom de to behandlingene øker, avtar eller
holder seg konstant utover det første året er derfor beheftet med stor usikkerhet. I den
helseøkonomiskemodellen er det antatt at vektforskjellenøker det andre året og at den så
holder seg konstant. Vektforskjellenover tid er en parameter som har stor betydning for
resultatene av modellen, men er i utilfredsstillendegrad gjort til gjenstand for
sensitivitetsanalyser.

6.1.5 Modelleringav betydningenav vektendringfor helsenytte
En del studier har funnet en sammenhengmellom vekt og helsenytte i den forstand at høyere
vekt er korrelert med lavere helsenytte. Det er en styrke ved studiene Eli Lillys har brukt at de
synes å være relativt konservativei den forstandat nyttetapet de finner ligger lavt i forhold til
mange av de andre studiene. Styrken og formen på sammenhengenmellom vekt og nytte
synes imidlertid på det nåværende tidspunkt ikke å være godt dokumentert og mer forskning
er nødvendig (36).
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usikkerhet
. Dette gjelderbla.:
• Styrkenog formenpå sammenhengenmellom
vekt og nytte utover
år 2. Eli Lilly antar
en lineær sammenhengmens andrestudiertyderpå at sammenhengenvarierermed
BMI i utgangspunktet
, størrelsenpå vektendringenog kjønn.
• Eli Lilly har bruktto ulike sett nytteverdierknyttettil vekt avhengigav nåri forløpet
vi befinneross og det er derforusikkertom nytteverdieneer modellertpå en
konsistentmåte. Det er imidlertiden styrkeat det er gjorten sensitivitetsanalyseder
sammenytteverdier
er bruktfor hele modellensvarighet.

6.1.6 Kostnader
Det er en det svakheterved modelleringenav kostnader.Innsparingenesom følger av de
beregnedereduksjoneri komplikasjonerer imidlertidrelativtsmå sammenliknetmed
økningeni legemiddelutgiftene
. Sensitivitetsanalysen
viser at modellensresultaterer lite
følsomme for variasjoneri kostnadene
. Usikkerhetenrundtkostnadsberegningene
antasderfor
i liten gradå påvirkeresultatetav modellen.
6.1.7 Håndteringenav usikkerhet
Enveis sensitivitetsanalyserviser at modellensresultaterer mest følsomme for antagelserom
pasientenesvektutviklingog helsenyttensom er knyttettil denne.Samtidiger det knyttetstor
usikkerhettil pasientenesvektutviklingog styrkenog formenpå sammenhengenmellom vekt
og livskvalitet
. Denne usikkerhetener håndtertpå en utilstrekkeligmåte av flere grunner:
• Manhar ikke gjortsensitivitetsanalyser
av å varierevektforskjellenmellom de to
behandlingenei de to første
årene og i senereår.
• Sammenhengenmellom vekt og nytte er i noen gradutforsketgjennomenveis
sensitivitetsanalyser
, men det haddeværtønskeligmed mer detaljerteanalyserav
dette.

•

Det er også ønskelig at sammenhengenmellomvekt og nytte utforskessom del av
flerveis sensitivitetsanalyser
. Fordivariasjoneni variablerkan være avhengigeav
hverandreer enveis sensitivitetsanalyser
utilstrekkeligfor å analysereden fulle
usikkerhetenrundtvekt og helsenytte.

Legemiddelverkethar derforforsøktå få Eli Lilly til å utføreytterligeresensitivitetsanalyser
knyttettil modelleringenav vektutviklingog sammenhengenmellom vekt og helsenytte.
Dette har imidlertidvist seg i liten gradå væremuligpå grunnav måtendenne
sammenhengen er modellert på.

Usikkerheti analysener hovedsakelighåndtertgjennomenveis sensitivitetsanalyser
og
CEAC. Hvisman endrersentralevariablei modellen
en for en synes
modellenfortsattå gi
kostnadseffektive
resultater
. Et problemmed enveis sensitivitetsanalyser
er imidlertidat det er
lett å finne ekstreme
verdier, men vanskeligå bestemme
hvor sannsynligede.er
Det er også
ofte usannsynligat enkeltparametere
separatvil endrebeslutningen.Selv om ikke en enkelt
variabelalene ser ut til å endrebeslutningenkan
være
detbetydelig usikkerhet
når flere
variablersees i sammenheng
. Enveis sensitivitetsanalyser
undervurderer derfor usikkerheten
(41). Det er derfor viktig også
å gjøreflerveis sensitivitetsanalyser.
En CEAC kankun brukestil å analysereparameterusikkerhet
og kan ikke brukesfor å
vurdereannenusikkerhetsom usikkerhetknyttettil modellstruktur
eller metodologiskevalg.
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En CEACsier heller ikke noe om konsekvensenav å ta feil d
og
erm
gir
edti e
grunnlagforå vurdereusikkerheten
. Dette kananalyseresgjennomen analyseav net benefit.
Dette er ikke gjort.Det ville også væremulig
å analysereenkeltparametres
betydningfor
usikkerheten
, noe som heller ikke er gjort.

Svakhetenei håndteringav usikkerheter av størstbetydningnårdet gjeldervektutviklingog
sammenhengenmellom vekt og nytte.
Vurdering av kostnadseffektiviteten
Modellenshovedalternativviser en kostnadseffektivitet
på ca 80 000
QALY
kr pervunnet.
Legemiddelverketfesterimidlertidikketilliten del av de antagelsersom er gjorti modellens
hovedalternativ
. Når det gjeldernoen av disse antagelseneer det gjort
enveissensitivitetsanalyser
som selv om de ikke er perfekteutforskerusikkerhetenet stykke
på vei. Dette gjeldersærligeffektforskjellenmellomde to alternativenenårdet gjelderHbal c,
lipiderog hypoglykemier
, kostnadsforskjeller
knyttet til valg av sammenlikningsalternativ
og
doseringog antagelserom sammenhengenmellomBMI og
. Det
nytte
er ikke gjort
senstivitetsanalyserder alle disse forholdeneer variertsamtidigog det vil ikke være helt
korrektbareå addereendringenei kostnaden
per QALY.Legemiddelverketharlikevel gjort
enkle scenarioberegninger
for å utforskedenneusikkerheten
. Disse er vist i tabell 18.
Sensitivitetsanalyser
markertmed stjerneer Legemiddelverkets
beregninger.Disse baserer
seg på at endringeri QALY-forskjellenellerkostnadsforskjellen
kan adderes,dvs. at
endringenesom gjøres er uavhengigeav hverandre
. Dette kanvirkerimeligf, eks nårdet
gjelderendringeri Hbal c-forskjellenmellombehandlingenog valg av nytteverdierfor BMIendringer
. Vi har gruppert analysene i to basert på om de påvirker kun kostnadsforskjellen
eller kun QALY-forskjellen
. Det virkerogså rimeligå legge sammensensitivitetsanalyserfra
ulik gruppe
. Beregningeneer presenterti tabellog resultateneer oppsummertunder:
•

•

Bytterman ut prisenfor insulinaspartmed prisen
for NPH-insulinstigerkostnaden
per QALY vunnettil 91 000 kroner
. Eli Lilly har antatten reduksjon
i bruk av
blodsukkermåling
ved brukav exenatid.Dennereduksjonener usikker
. Tarman
blodsukkermålinger
ut av analysenøkerkostnad
per QALY til 98 000 kroner
. Eli Lilly
har antattet relativtlavt forbrukav insulin
. Økerman doseringenbedrerdette
kostnadseffektiviteten
for exenatid
, dettekan imidlertidogså påvirkeeffekten.
Av grunnerangittover velger Legemiddelverket
å fokuserepå nytteverdierfor endring
i BMI fra CODE-2. Når CODE-2
verdierbrukesfor hele modellenstidsperiodeøker
kostnadper
QALY vunnet til 123000 kroner
. CODE-2 verdieneer imidlertidusikre.
Reduseres nyttegevinsten med 25 % øker kostnad
per QALY til 145 000 kroner. Økes
nyttegevinsten med 25
% synker kostnaden
per QALY vunnet til 107 000kroner.

•

•

Regnerman ikke med noe nyttetapetforbundetmed økningi BMI blir kostnadenper
QALY vunnet315 000 kroner
. Ut fradokumentasjonen
redegjortfor over er imidlertid
dette en lite sannsynligantagelse.
Som beskreveter det problemerknyttettil anslagetover forskjelleni effekt mellom
exenatidog insulin aspartnårdet gjelder
Hbal c, lipider og hypoglykemier
. Antarman
at det ikke er noen forskjellmellombehandlingenenårdet gjelderdisse parametrene
og samtidigbrukerlivskvalitetsverdier
fra CODE-2blir kostnaden
per QALY vunnet
147 000 kroner.
Leggerman sammenantagelseneom ingenreduksjoni blodsukkertester
, NPH-pris,
verdierfra CODE-2 ogingenforskjell i Hbalc, lipider og hypoglykemier holder

kostnaden
per QALY vunnetseg fortsattunder
200 000kroner.
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Tabell 17.Ytterli ere sensitivitetsanal er
Forskjell i
ALY
0,64

Sensitivitetsanal er
Hovedalternativet
Sensitivitetsanal ser som
åvirker ALY
Verdier fra code-2
0,41
Verdier fra code2 minus 25 %
0,346
In enn eeffekt av endrin i BMI
0,16
In en forskjell i Hbal c o verdier fra code-2 0,362
Sensitivitetsanalyser som påvirker

Kostnadsforsk'ell IKER
79 753
51 042
50 533
50 391
50 360
53 206

123 250
145 638
314 752
146 977

62 952
57 924

98 363
90 506

69 834

109116

kostnader

In en reduksjon i blodsukkertester
Pris for insulin som NPH-insulin

0,64
0,64

Ingen reduksjon i blodsukkertester pris som
NPH*
0,64
Ingen Hbalc-forskjell, code-2, ingen

blodsukkertest, NPH- ris*
Vektutviklin

0,362

69 834

192 912

Jevn tilnærmin

0,262

69 834

266 542

69 834

312 317

i vekt*

Jevn tilnæimin i vekt, code-2 minus 25 %*
0,2236

* Legemiddelverkets beregning

Disse analysene gjenspeiler imidlertid ikke den fulle usikkerheten siden de ikke inkluderer
usikkerheten knyttet til vektutvikling både på kort og lang sikt. Eli Lilly har variert
vektendringen i år 1 innenfor konfidensintervallenefra studien til Nauck. Dette påvirker i
liten grad kostnadseffektiviteten.Nytten er imidlertid ikke inkludert i denne
sensitivitetsanalysen da man i hovedmodelleringenav komplikasjonerog ressursbruk ikke
endrer pasientenes vekt utover år 1. Siden vekt først og fremst påvirker kostnadseffektiviteten
gjennom nytte, og ikke via komplikasjonerog ressursbruk, er derfor dette resultatet lite
overraskende.
Når det gjelderden delen av modellensom gjeldersammenhengenmellom vektutviklingenog
nytte basertpå verdierfra Matzaer denneutformetpå en slik måte at nyttenfor de førsteto
åreneer låst til en vektendringpå 3 %og.5Det
% er dermedikke mulig
å gjøreen
sensitivitetsanalyseav vektendringende førsteto årene.Den eneste sensitivitetsanalysen
knyttettil sammenhengenmellom vektutviklingde to årene
førsteog nytteblir derfor
sensitivitetsanalysenomtaltover dermanbrukerverdienefraBagust
(CODE-2) også for de to
første
årene.
fradata
CODE-2) og det er
Utover år 2 er nytteendringen modellert på en annen måte (ved
mulig å variere vektverdiene. Dette er imidlertid kun mulig fram til og med år 4. Eli Lilly har
derfor endret vekten for år 3 og 4 med 0,25 % per år (økning for exenatid og reduksjon for
insulin aspart). Utover år 4 beholdes vekten konstant, dvs. at vi far en 4,5 % endring fra
baseline mot 5 % endring for modellens hovedalternativ.Vektforskjellenmellom
alternativene reduseres dermed. Dette påvirker i liten grad resultatene av modellen. Verdien
av denne sensitivitetsanalysener imidlertid relativt begrenset da det kun er mulig å variere
vektendringen opp til og med år 4.
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vektutviklingog sammenhengenmellom vekt og nyttesom del av flerveis
sensitivitetsanalyser
. Langtidsutvikling
i vektfallerinn underekstrapoleringav effekt
fra
kliniske studierog usikkerhetenrundtdettebørhåndteresgjennomscenarioanalyser.
Den
valgte modellengjør imidlertidikke dettemulig.
Vi er derforoverlatttil å vurderesannsynlighetenav de antagelsenesom er gjortog hvilke
effekterde kan ha på resultateneav modellenut fra det som måtteforeliggeav annen
dokumentasjon
. Når det gjelderinsulin foreliggerdet noe dokumentasjonsom kan tyde på at
antagelsenom konstantvektutviklingpå lang sikt ikke er alt for usannsynlig.Dette er
redegjortfor over. Når det gjelderlangtidsutviklingav vekt for pasienterpå exenatidfinnes
ingen dokumentasjonog vi er overlatttil å basereoss på gjetningerfra ekspertereller datafra
andretiltakfor vektreduksjon
. Dette er diskutertover
. Ut fra detteharlegemiddelverket
forsøktå regnepå et alternativdervektforskjelleni exenatidog insulingruppenforsvinner
jevnt og gradvisover 10
år. Legemiddelverket
finnerdettescenarioetmer sannsynligenn Eli
Lillysantagelseom konstantvektforskjell.
10 år er gjennomsnittlig forventet levetid for pasientene i modellen
. Med en jevn tilnærming i

vekt skulle 50 % av nyttegevinstenav vektforskjellenover de 8 siste av
årene
de forsvinne.
10
Hvis nyttegevinstende to første
årene var like stor som de etterfølgende
åreneville 40 % av
nyttegevinsteni modellenforsvinne.Nå er imidlertidnyttegevinstennoe mindrei startenslik
at tapeti prosentkanskjeer litt større.Dette ser vifra
bort
. Hvis manregnerut fra Code-2
verdier er den totale nyttegevinsten i modellen 0,41 per pasient
, mens hvis man ikke

inkluderernyttegevinstav BMI er den kun 0,16. Samletnyttegevinstsom følge av
vekteffektenpå nytteblir da 0,25
. 40 % av detteer 0,1 som da trekkesfra den totale
nyttegevinsten
. Gjør man dette i forhold til alternativetberegnet over med ingen forskjell i

blodsukkertester
, NPH-pris
, nytteverdier
fra CODE-2 og
ingen forskjelli Hbalc far man en
kostnad perQALY vunnet på 267 000 kroner. Bruker man verdierCODE-2
fra
redusert med

25 % blir kostnaden
per QALYvunnet312 000. Dette er resultatersom fortsattvanligvis
regnes som kostnadseffektive.
Beregningeneover dekkerikke den usikkerhetensom ligger i forholdtil vektutviklingende to
første årene
. Denneusikkerhetenspringerut av vanlig utvalgsusikkerhet
, men også mulige
skjevheteri sammenlikningsalternativene
bla. på grunnav mulige skjevheteri doseringen.
Effektenav dettepå nyttenharikke værtmuligå utforskeviderefordimodellenikke tillater
det. Det er imidlertidgrunntil å tro at detteikke vil påvirkeresultatetav modellenså sterktat
kostnadenper QALY £eks overstiger 500 000 kroner
. Når det gjelder utvalgsusikkerhet er

forventingsverdien
den som er brukti modellen
. Når det gjeldersystematiskeskjevheterf. eks
knyttettil doseringkan det væregrunntil å troat eventuelleøkningeri insulindoseringhar
effektersom trekkeri begge retningerog derfortil en viss gradutjevnerhverandre
, dvs. at økt
effekt på .f eks Hbal c motvirkesav økte kostnaderog økt vekt. Fjernerman sulfonylureakan
dettegi redusertvekt og kostnader
, men kreverkanskjeøkt insulindoseringsom motvirker
dette igjen.

Svakheteneved modelleringengjør det vanskeligå konkluderesikkertmed om exenatider
kostnadseffektivt eller ikke for hele pasientgruppen det er søkt refusjon for.

Sensitivitetsanalyser
viser at vektutviklingog nytteknyttettil vektutviklingener de variable
modellen er mest følsom for. Samtidig er de antagelsene som er gjort på disse områdene

usikre.Svakheterved analysenshåndteringav usikkerhetgjørdet vanskelig
å konkluderemed
om det er en sannsynlighetsovervekt
for å exenatider kostnadseffektivt
. Beregninger
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mottattresultatersom gjør det mulig
å beregnekonsekvensenefor helseeffekterog
ressursbrukav å fatte feil beslutning
, dvs. gi exenatidrefusjonselv om det ikke er
kostnadseffektivt.
NICE har gjort
en helseøkonomiskanalysesom kommertil det motsattresultat
Eli Lilly.
av
Forskjelleni modelleringensynes særlig
å gå på inkluderingav vekt og nytteknyttettil vekt
og varighetenav behandlingen
. Hvis NICEhaddebruktsammeantagelsersom Eli Lilly på
disse punkteneer det mye som talerfor at NICEsmodell også ville kommettil at exenatidvar
kostnadseffektivt. Siden Eli Lilly og NICE bruker ulike modeller (CORE vs UKPDS) er det i
hvertfall til en viss gradkonsistensmellom analysenenoe som reduserermodellusikkerheten
noe.

6.2

Valgav refusjonsordning

Selv om det
er vanskelig
å trekke en konklusjon om kostnadseffektivitetentil exenatid tyder
beregningenesom er gjortpå at legemidletgir merkostnader
i forhold tilmereffektenesom
med sannsynlighetsovervekt
ligger omkringellerlitt undergrensenfor det som vanligvis
regnessom kostnadseffektivt.
Det erforhold som tyder
på at kostnadseffektiviteten
kan værebedrefor visse undergrupper
av pasienter
. Dette vilværepasientersom kan antaså ville miste
mye vekt
, der vekttapetvil
bety myefor den helserelatertelivskvalitetenog der kostnadsforskjellen
mellom legemidlene
er laverefordipasientenebrukerstoredoserinsulin
. Dette vilantageligsærliggjelde pasienter
med betydelige overvektsproblemer.

Legemiddelverkethar fått
Eli Lillytil å gjøreen sensitivitetsanalysederman varierer
pasientenesBMI i utgangspunktet
. I modellenshovedalternativ
harpasienteneet gjennomsnitt
på 30,4. Når man begrensergruppensom fårbehandlingtil de med BMI over 30 bedres
kostnadseffektivitetennoe og nårman settergrensenved BMI på 32 forbedresden ytterligere.
Personermed BMI over
32 % avpopulasjoneni modellen.Lilly
Eli oppgirat personermed
BMI over 30 utgjorde42 % avpersoner med diabetes
type 2i Rogaland
- Salten

undersøkelsen
. Dette er basertpå personligkommunikasjon
fra JohnCooperved Universitetet
i Bergen.

Tabell 18. Kostnadseffektivitet
i ulike sub

er definertut fra BMI

Pasien o ulas
'on

Kostnad er

HovedalternativBMI snitt30,4
BMI > 30
BMI > 32

80 000
70000
65000

ALY

Å begrenserefusjontil personermed betydeligovervektsproblemer
vil derforantageligøke
sannsynlighetenfor at refundertbehandlingmed exenatidblir kostnadseffektiv.
Legemiddelverketgår derforinn for at refusjonbegrensestil pasientermed BMI over 30.
Valget avdenne grensen er begrunnet ved at:

1. Pasientkjennetegnfor pasienteri denhelseøkonomiskemodellener hentetfra studientil
Nauck hvor
gjennomsnittligBMI var 30,4. Kostnadseffektiviteten
synes å bedre seg en del
ved å konsentrere seg om de som har BMI over 30.
2. Skillet mellom overvektog fedmesettes ofte til BMI=30.
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Vektnedgang er av stor betydning for exenatids kostnadseffektivitet.Samtidig er
vektutviklingenhos pasienter som behandles med exenatid over lang tid usikker. Videre er
betydningen av vektutvikling for livskvalitet av stor betydning. Exenatid har fatt generell
refusjon i Sverige men det ble stilt som vilkår for refusjonen at Eli Lilly senest 1. juli 2010
skal ha sendt inn dokumentasjon som belyser:
Vektnedgangen og dennes betydning over lengre tid
Hvordan behandlingenpåvirker livskvalitetenpå lang sikt
• Hvor lenge insulinbehandlingenutsettes, hvordan blodsukkerkontrollenhar vært
under denne tiden og hvilken betydning dette har for pasientenes helse
• Hvor mange hjertekarhendelsersom unngås med vanglig behandling eller
insulinbehandling.Hvis ikke en studie på hjertekarhendelserallerede er påbegynt
skal en slik påbegynnes innen 31. desember 2008.
Dette er data som også vil være av stor betydning i en norsk kontekst og Eli Lilly har
bekreftet at de vil overlevere de samme data til Legemiddelverketsom til UNLegemiddelverketvil derfor
midlertidig og fortsatt refusjon utover 2011
gjørerefusjonen
gjøres avhengigav innsendte
data om forholdenenevnt over. Videre forventes det at det
sendes inn en transparent
beskrivelse
av modelleringenav sammenhengen
mellom vekt og
nytte.

Exenatid har egenskaper som kan gjøre det populært å bruke. Vi tenker her på slankeeffekt
Dette kan representere en viss fare for bruk utenfor refusjonsvilkår,dvs. type 2 diabetikere
som ikke først har prøvd metformin og eller sulfonylurea uten å oppnå tilstrekkelig kontroll.

Legemidlet gis imidlertid som injeksjon to ganger daglig. Dette må sees som en ubekvem
administrasjonsmåtesom i betydelig grad svekker faren for bruk utenfor refusjonsvilkår.
Samlet sett mener Legemiddelverketderfor denne er liten. Det er likevel grunn til å følge
salgsutviklingen og revurdere refusjon etter 3 år.
Forslag til refusjonsvilkårhvis exenatid innvilges generell refusjon
Refusjonsberettigetbruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med
metformin og/eller sulfonylurea hos pasienter som ikke har
oppnådd glykemisk
tilstrekkelig
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode T90 Diabetes ikke insulinavhengig/Eli Diabetes mellitus type 2
Refusjonsvilkår:

Kun til pasienter med BMI lik eller over 30 for de med europeisk avstamning
Kun til pasienter hvor insulin ville vært alternativet

Kun til pasienter som oppnår et vekttap på 3 % eller mer på I år og 5 % eller
mer på 2 år.
Forskrivningkan kun foretas i samråd med spesialist i indremedisin eller
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Navn på

spesialist/sykehusavdelingskal dokumenteresi journal.
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Konklusjon

•

Selv om det er vanskelig å trekke en konklusjon om kostnadseffektiviteten
til exenatid tyder
beregningene som er gjort på at legemidlet gir merkostnaderi forhold til mereffektene som
antagelig ligger omkring eller litt under grensen for det som vanligvis regnes som
kostnadseffektivt.

Statens legemidd
fly rk, 22-12-2008

Erik Hviding
seksjonssjef
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