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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
(metformin og sulfonylurea). Exenatid (Byefta) administreres som en subkutaninjeksjon.

Placebokontrollerte studier 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 dårligere til å redusere blodsukkeret, samtidig som
det ga en signifikant lavere vekt. De randomiserte, kontrollerte studiene har vart i maksimum
52 uker. Den vanligste gruppen bivirkninger ved bruk av exenatid er kvalme, oppkast og
diare.

Refusjonssøker har analysert kostnadseffektiviteten til exenatid ved hjelp av en kompleks
helseøkonomisk modell (CORE) der exenatid i kombinasjon med metformin og sulfonylurea
er sammenliknet med blandingsinsulinet insulin aspart gitt i kombinasjon med metformin og
sulfonylurea. Til tross for at sammenhengen mellom vekt og nytte er en helt sentral variabel i
modelleringen er dette ikke en del av standardversjonen av 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 sammenlikningsalternativ er rimelig, er valget av
sammenlikningsalternativ likevel problematisk både fordi type insulin (insulinaspart) og
tilleggsbehandlingen i insulinarmen (både metformin og sulfonylurea) er lite brukt i Norge.
Kombinasjonen av både metformin og sulfonylurea i sammenlikningsalternativet gjør at
doseringen av insulin blir lavere enn det som er vanlig i norsk praksis. Hvordandisse
svakhetene ved valg av sammenlikningsalternativ påvirker 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 i størst grad påvirker
modellens resultater. I den helseøkonomiske modellen er det antatt at pasientene fortsetter
behandlingen med exenatid eller insulin aspart i 35 år eller inntil de 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 en vektreduksjon på 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 første årene antas det at vekten og dermed også vektforskjellen holder seg konstant. Denne
antagelsen er usikker og det finnes lite dokumentasjon som kan støtte antagelsen om
vektutviklingen for exenatid på lang sikt. Data fra andre vektreduserende legemidler og
uttalelser fra eksperter gjør at Legemiddelverket finner det mer sannsynlig å regne med at
vektforskjellen mellom exenatid- og insulingruppen gradvis reduseres etter de første to årene.
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Det er likevel en styrke ved Eli Lillys analyse at antagelsene om Ø Ma vve påV tff MØF
synes å være relativt konservative i den forstand at nyttetapet de finner ligger lavt i forhold til
de fleste studiene på området. Styrken og formen på sammenhengen mellom vekt og nytte
synes imidlertid på det nåværende tidspunkt ikke å være godt dokumentert og mer forskning
er nødvendig.

Usikkerheten knyttet til modelleringen av sammenhengen mellom vekt og nytte gjelder bla.:
• Styrken og formen på sammenhengen mellom vekt og nytte utover år 2.
• Eli Lilly har brukt to ulike sett nytteverdier knyttet til vekt avhengig av når i forløpet

vi befinner oss og sammenhengen mellom de to settene nytteverdier virker uklar.

Denne usikkerheten er ikke håndtert på en tilfredsstillende måte da det ikke er gjort
tilstrekkelig med sensitivitetsanalyser. Modelleringen av sammenhengen mellom vekt og
nytte har heller ikke vær redegjort for på en transparent måte.

Legemiddelverket har derfor forsøkt å få Eli Lilly til å utføre ytterligere sensitivitetsanalyser
knyttet til modelleringen av vektutvikling og sammenhengen mellom vekt og helsenytte.
Dette har imidlertid vist seg i liten grad å være mulig. Legemiddelverket har likevel forsøkt å
utforske denne usikkerheten ved å analysere scenarier med konservativeanslag påflere
variable. Når man ikke inkluderer noen forskjell i blodsukkertester, bruker pris for NPH-
insulin, 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.

Beregningen over dekker ikke usikkerheten som er knyttet til vektutviklingen de første to
årene. Legemiddelverket finner imidlertid grunn til å tro at variasjon av vektutviklingen
innenfor det som er sannsynlig ikke vil gi en kostnad per QALY vunnet som vesentlig
overstiger 500 000 kroner.

NICE har gjort en helseøkonornisk analyse gir en betydelig høyere kostnad per QALY enn det
Eli Lillys analyse viser. Forskjellen i modelleringen synes 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 kostnadseffektiviteten til exenatid tyder
beregningene som er gjort på at legemidlet gir merkostnader i forhold til mereffektene som
med sannsynlighetsovervekt ligger omkring eller litt under grensen for det som vanligvis
regnes som kostnadseffektivt. Kostnadseffektiviteten vil antagelig være bedre hos pasienter
med mer betydelig overvekt. Legemiddelverket går derfor inn for at refusjon begrenses til
pasienter med BMI lik eller over 30.
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Norwegian Medicines Agency 60Forslag til refusjonsvilkår hvis exenatid innvilges generell refusjon

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med
metformin og/eller sulfonylurea hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk
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

sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Navn på
spesialist/sykehusavdeling skal dokumenteres i journal.
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2 Søknadslogg
Refusjonssøker: Eli Lilly A/S.
Preparat: Byefta
Virkestoff: exenatid
Indikasjon: 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.

ATC-nr: Al OBX04
Søknadsprosess: Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 06-07-2007

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

Innstilling sendt til Helsedepartementet: 22-12-2008
Saksbehandlingstid: 189 dager

Exenatid (Byefta) administreres som en subkutan injeksjon. Behandlingen med exenatid
startes med 5 µg to ganger om dagen i minst 1 måned. Doseringen kan deretter økes til 10 gg
to ganger daglig.

Eli Lilly har søkt om opptak av exenatid på blå resept under § 9, refusjonspunkt 5 diabetes
mellitus,  legemiddelgruppe 5, andre midler til diabetesbehandling.  I det nye refusjonssystemet
som gjelder fra 3. mars 2008 tilsvarer dette refusjonskodene:  T90 Diabetes ikke-
insulinavhengig (ICPC)  og Eli Diabetes mellitus type II (ICD). Eli Lilly har søkt om refusjon
innenfor hele exenatids indikasjon.

3 Introduksjon/Bakgrunn
3.1 Beskrivelse av det underliggende helseproblem

3.1.1 Diabetes mellitus
Diabetes mellitus er en kronisk stoffskiftesykdom med høyt blodsukker (hyperglykemi) som
skyldes insulinmangel, ofte sammen med nedsatt insulinvirkning (insulinresistens)(1).
Sykdommen utvikles som en kombinasjon av arveanlegg og 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 insulinproduserende cellene 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 forebygge type 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. Sykdomsutviklingen er ofte langsom og diffus, og det kan ta lang tid før
diagnosen blir stilt. Type 2 diabetes skyldes insulinresistens kombinert 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 (høyt blodtrykk)
• Mikroalbuminuri/albuminuril
• Dyslipidemi2

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

Komplikasjoner

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

Mikrovaskulære senkomplikasjoner er uheldig påvirkning av funksjon i mindre blodårer, og
kani ytterste konsekvens lede til blindhet (diabetisk mikroangiopati), nyresvikt (diabetisk
nefropati) og amputasjon av føtter (diabetisk nevropati). Diabetes er assosiert med en inntil 34
ganger økt risiko for amputasjoner (3).

Forstyrrelser i større blodårer kan gi makrovaskulære senkomplikasjoner som 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 70.000-100.000 personer har påvist type 2 diabetes i Norge og man regner med at
omtrent like mange er udiagnostiserte (2). På verdensbasis har ca. 200 millioner mennesker
diabetes mellitus, og man regner med at om lag 3,2 millioner mennesker dør hvert år pga.
senkomplikasjoner knyttet til sykdommen.

Prognoser tyder på at antallet pasienter med diabetes mellitus kan være doblet om 25 år.
Verdens Helseorganisasjon har definert diabetes mellitus som en av utfordringene for
folkehelsen i fremtiden.

1 Protein (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.

6



Statens legemiddelverk
Norwegian Medicines Agency (0 )

Biomarkører i diabetes og måleparametre for sykdomsutvikling

Blod ukose
Måling av glukosekonsentrasjon i 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 Ka illær røve lasma
Fastende glukose >_ 7 mmol/1* ? 7 mmol/1*
(minst 8 timer siden forrige
nærin sinntak
og/eller 2 timer etter inntak av >_ 11,1 mmol/l* >_ 12,2 mmolll*
75 . lukose
og/eller tilfeldig glukose i 11,1 mnol/l* > 12,2 mmol/l*
kombinas*on med s torner

* Dersom pasienten ikke har symptomer på diabetes eller det ikke foreligger klinisk mistanke 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 blodceller er 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 gjennomsnittlig blodgiukosenivå de 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 komplikasjoner ved diabetes,
både akutte- og senkomplikasjoner. Akutte komplikasjoner består særlig av hypoglykemier,
dvs, at blodsukkernivået blir for lavt, mens senkomplikasjoner omfatter øyesykdom,
nyresykdom, nevropati og hjerte- og karsykdom. Et sentralt dilemma i behandlingen av
diabetes er at ønsket om å redusere blodsukkernivået av 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). Kosttilpasning er 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 ett
legemiddel sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å opprettholde god blodsukkerkontroll.

Tabell 2 Ulike er av antidiabetika
DPP-4 hemmere Hemmer enzymet DPP-4 og gir forsinket nedbrytning av
(sitagliptin) gastrointestinale hormoner, som videre bidrar til økt

utskillelse av insulin og redusert glukagon sekresjon (5).

PPAR-y agonister/glitazoner Påvirker den nukleære PPØ-y reseptoren som hovedsakelig
(pioglitazon, rosiglitazon) 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 insulinresistensen i fett-, muskel- og leverceller (1).

Sulfonylurea Binder til høy affinitets reseptorer på betacelleoverflater og
(glipizid, glibenklamid, stimulerer insulinsekresjon. Legemiddelgruppen antas også å
glimepirid) ha andre antidiabetiske effekter (øke antallet insulinreseptorer,

redusere insulinopptaket i perifert vev, bedre glukoseopptak
og -metabolisme i muskel) (5).

Biguanider Reduserer hepatisk glukoseproduksjon, forsinker intestinal
(metformin) glukoseabsorpsjon, i tillegg til å øke følsomheten for insulin

og forbedre perifert glukoseopptak og -utnyttelse i muskel (5).

Alfaglukosidase henunere Hemmer a-glukosidaser, enzymer som bryter ned
(akarbose) karbohydrater til glukose i tarmen. Karbohydrat-

nedbrytningen 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 legemiddelgruppene i 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 NSAMs behandlin sstrate ' for å o nå

Statens legemiddelverk °
od blodsukk co iØfedicines  Agency

i

Trinn Dominerende insulinresistens Dominerende insulinmangel
(overvektige pasienter) (slanke pasienter)

1 Kostråd, vektreduks'on o mos'on Kostråd o mason
2 Start med metformin Start med metformin, sulfonylurea

eller inider ev. akarbose
3 Legg til sulfonylurea eller Legg til alternativ

inder ev. akarbose medikament e
4 Slutt med sulfonylurea/glinider Slutt med peroral medikamentell

(og ev. akarbose). behandling og startmed
Vurder glitazoner i kombinasjon med insulinbehandling
metformin.
Vurder insulinbehandling.
Vurder metformin i kombinasjon med insulin.

5 Intensiver insulinbehandlin en

Behandlingsmål

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

Tabell 4 Behandlin smål
Yngre pasienter Eldre pasienter >80 år
(mål: mindre (mål: symptomreduksjon)
senkom likas'oner

MAI, < 7% < 9 %
Fastende blod ukose PG 5-6 mmol/l 6-9 mmol/l
Ikke fastende blod lukose 4,5-10 mmol/1 6-12 mniol/1
Bod Mass Index BM :525k m
Ratio kolesterolØL <  3,5 sekundæ revens'on Individuell vurdering
Tri 1 cerider < 2,2 mmol/I
Blod kk < 135/85 *
Mos'on Individuell vurderin

kin 0 0
* Eventuelt lavere blodtrykksmål etter individuell vurdering, særlig hvispasient også har mikroalbuminuri.

Medikamentelle tiltak for å redusere risikofaktorer som kan bidra til utvikling/forverring av
diabetes er også svært viktig. Behandling av høyt blodtrykk er å i størst mulig grad forbedre
livsstil og evt. legge til blodtrykkssenkende legemidler ved manglede måloppnåelse (1). Bruk
av ACE-hemmere og angiotensin II-antagonist for å behandle høyt blodtrykk, bedrer også i en
viss grad insulinfølsomheten og virker nyrebeskyttende ved mikroalbuminuriog albuminuri.
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Tabell 5. Sal av antidiabetika i 2006 o 2007. Antall asienter o kroner.

Antall
brukere

Antall
brukere Salg 2006 Salg 2007

Le emiddel 2006 2007 Øl. kr mill.kr
Legemidler til
diabetesbehandlin 124 647 131922 441 441
Perorale antidiabetika 91932 98 879 133 120 9
-Metformin 74119 81130 43,4 45,9
-Sulfon lurea 45 392 46 443 47 27,6
Insulin 48  123 49 332 3083 3201
-Hurd ' leende 29 763 30 970 108 1 111,9
-Lan 'dsvirkende NPH 35448 34 009 120,6 1159
-Lan idsvirkende analo er 6 221 8135 31,5 43,2

-Blandin sinsulin 10 379 10 244 48 1 49,2
Kilde: Norsk reseptregister

Tabell 5 viser at antall brukere av legemidler mot 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 langtidsvirkende NPH-insulin er de to største
gruppene av insuliner. Blandingsinsulin står for en moderat andel av salget av insulin og
andelen er ikke økende.

Reseptregisteret har laget et anslag over brukere av kombinasjoner av diabeteslegemidler i
2007.  Kriteriet for kombinasjonsbehandling var at legemidlene er hentet innen +/-  2 måneder.
Resultatene er gjengitt i tabell 6.

Tabell 6. Brukere av kombinasjoner av le emidler mot diabetes i 2007.
Antall AUP (mill.

Kombinasjon brukere kr
Metformin o sulfon lurea 29 451 26,1
Glitazon o metformin 4 721 14 5
Glitazon o sulfon lures 4 176 144
Glitazo metformin o sulfon lures 4 511 16 2
Insulin o metformin 14 277 31,9
Insulin o sulfon lures 3 303 5,4
Ins ' metformin o sulfon lurea 2026 33
Totalt 62465 111,8

Metformin og sulfonylurea er den klart vanligste kombinasjonen og 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
kombinasjonen med insulin og brukes av over 20 % av de som bruker en kombinasjon.
Glitazoner i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea brukes av i overkant av 20 %.
En pasient kan ha brukt flere kombinasjoner i 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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Exenatid er et inkretinmimetikum som utviser flere av deantihyperglykemiske effektenetil
glukagonlignende peptid-1 (GLP-l). Exenatid øker utskillelsen av insulin fra pankreatiske
beta-celler i forhold til glukosenivået i blodet. Når blodglukosekonsentrasjonen reduseres,
avtar utskillelsen av insulin. Da exenatid ble brukt i kombinasjon med metformin alene ble det
ikke observert økning i forekomsten av hypoglykemi i forhold til placebo i kombinasjon med
metformin, noe som kan skyldes den glukoseavhengige virkningsmekanismen (5). Behandling
med exenatid i kombinasjon med sulfonylurea gir imidlertid en økning i forekomsten av
hypoglykemier sammenliknet med placebo (7).

Exenatid undertrykker også glukagonsekresjonen som er kjent for å være unødvendig
forhøyet ved type 2 diabetes. Lavere glukagonkonsentrasjoner fører til redusert utskillelse av
glukose fra leveren. Videre forsinker exenatid tømmingen av magesekken, og derfor vil
hastigheten på opptak av glukose fra maten til blodsirkulasjonen bli redusert (5).

Exenatid (Byetta) administreres som en subkutan injeksjon. Behandlingen med exenatid
startes med 5µg to ganger om dagen i minst 1 måned. Doseringen kan deretter økestil 10 µg
to ganger daglig.

4.2 Effektstudier

Det sentrale i behandlingen av diabetes er å unngå hendelser som førertil 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 mellomliggende endepunkt fordi det er
gjort studier som viser at det er en sammenheng mellom HbAl c og senkomplikasjoner ved
diabetes (DCCT ved diabetes type 1 og UKPDS ved type 2). Det er ikke gjennomførtstudier
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 introduserer imidlertid usikkerhet
i analysene.

Effektdokumentasjon

Dokumentasjon innsendt i forbindelse med søknad om markedsføringstillatelse for exenatid
omfatter følgende langvarige (dvs. lengre enn 12 uker)  kliniske effektstudier:

• 3 placebokontrollerte studier av effekten av å legge exenatid til metformin (8),
sulfonylurea (9) eller metformin og sulfonylurea (l0). Exenatid 10 µg reduserte Hbalc
med omkring 0,9 - 1, 0 % sammenliknet med placebo i alle tre studier. Reduksjonen i
Hbalc har vært karakterisert som moderat (11). Disse studiene ble videreført i 3
oppfølgingsstudier uten kontrollgruppe (12). Resultatene fra disse viser at
reduksjonene i Hbalc fra utgangspunktet som man så i den randomiserte
dobbeltblindede fasen opprettholdes men reduseres noe over tid. Når det gjaldt vekt
var vektreduksjonen på 3,9 kg i ITT-populasjonen, mens den var 1,8 kg i de
opprinnelige placebokontrollerte studiene.  Ser man kun på de som hadde stått på
exenatid i 3 år var reduksjonen 5,3 kg.  Nedgangen var sterkest i begynnelsen og flatet
så ut etter 3 år.

11



Statens legemiddelverk
Norwegian Medicines Agency

1 placebokontrollert studie av  å  legge exenatid til glitazoner med eller uten metformin
(13). Studien viste at Hbalc og vekt ble redusert hos pasienter som fikk lagt til
exenatid.
2 studier som har sammenliknet exenatid som tillegg til metformin og sulfonylurea
med å legge til insulin glargin (14) eller insulin aspart (15). Pasient-rapporterte
effektmål, bla. data om livskvalitet målt 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 markedsføringstillatelsen er det kommet til flere studier, bla.:
• En crossover-studie der effekten av å legge exenatid til metformin eller sulfonylurea

ble sammenliknet med effekten av å legge til insulin glargin (17). Denne studien viste
at exenatid ikke ga mindre reduksjon i Hbalc enn insulin glargin (17). Behandling
med exenatid ga en signifikant lavere vekt enn insulin glargin.

• En studie der pasienter som brukte insulin i kombinasjon med perorale antidiabetika
byttet ut insulinet med exenatid eller fortsatte å stå på insulin (18). Dette var en liten
pilotstudie og den vil ikke bli omtalt ytterligere.

Tabell 7. Oversikt over kliniske randomiserte kontrollerte studier av exenatid vs. placebo eller
aktiv kom arator

Studier
Antall Varighet

Vari et deltakere av diabetes

Hbalc i
utgangs-  Behandling i
unktet bunn Kom arator

Buse 2005 9 30 uker 377 6 år 8 6% Sulfon lurea lacebo
DeFronzo 2005
8 30 uker 336 6 år 8,2% Metformin lacebo

Kendall 2005
10 30 uker 734 9  år

Sulfonylurea
8,5% + nietformin lacebo

Heine 2005 Sulfonylurea insulin
19 26 uker 551 10 år 8,2% + metformin lar in

Nauck 2007 Sulfonylurea insulin
15 52 uker 505 10 år 8 6% + metformin as art

Zinman 2007
13 16 uker 233 8år

glitazon
og/eller

79%  metformin lacebo

Davis 2007
Metformin
og/eller ulike typer

18 16 uker 49 11 år 8 1 % sulfon lurea insulin

Barnett 2007 2 x 16
Sulfonylurea
eller insulin

17 uker 138 7år 8,95% metformin lar in

Refusjonssøknaden reiser spørsmålet om 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 redegjort for i detalj. Nedenfor følger en oversikt
over design og resultater fra disse studiene.
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De to studiene var likt designet:
• Randomiserte åpne, multisenter studier over 26 uker (glargin), 52 uker (aspart).
• Non-inferiority studier med non-inferiority margin 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 (Basert på EPAR, ITT-populasjonen LOCF).

• Studiene viser at exenatid ikke er dårligere enn insulin glargin eller insulin aspartnår
det gjelder å redusere Hbal c for pasienter som er dårlig kontrollert på metformin og
sulfonylurea.

• Når det gjaldt vekt ga exenatid en signifikant reduksjon i forhold til komparator på ca
3,8 kg  (glargin) og ca 5,5 kg (insulin aspart).

• Bortsett fra HDL-kolesterol som økte signifikant mer hos pasientene som fikk insulin
aspart var det ingen signifikante forskjeller i lipider. Både systolisk og diastolisk
blodtrykk  var signifikant lavere i gruppen som fikk exenatid sammenliknet med
insulin aspart.  Studien som sammenliknet exenatid med insulin glargin rapporterte
ikke blodlipider eller blodtrykk.

• Insulindosering i studiene var ca 25 IE. I EPAR skriver man at det er tvilsomt om
pasientene som ble behandlet med insulin var titrert til maksimal tolerert dose insulin
(7). Dette gjelder særlig studien som sammenlikner med insulin aspart hvor
reduksjonen i Hbal c kun var 0,86 % og kun 8,5 % av  pasientene nådde Hbal c under
6,5 %.

• Frafallet i exenatid armene i disse studiene var større enn i placeboarmene: 19,4 %
mot 9,7 % (glargin)  og 21,3 % mot 10,1 % (aspart).  Det økte frafallet i
exenatidarmene skyldtes for en stor del bivirkninger (7).

4.2.2 Meta-analyser

Legemiddelverket har 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 sammenliknet med 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 sammenliknet med placebo (- 1,44
kg 95 % Kl -2,13 til -0,75), men sammenliknet med insulin var vektreduksjonen mer markert
(-4,76 kg 95 % Kl -6,03 til -3,49).
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Amori (11) utrykker bekymring over at de fleste studiene ikke brukte en ekte intention-to-
treat analyse,  dvs. alle randomiserte pasienter. Pga det relativt høye frafallet kan dette føre til
en overvurdering av den glykemiske effekten (1 l). Et problem med meta-analysen er at man
for flere effektmål fant høye verdier for statistisk heterogenitet hvilket kan bety at det kan
være villedende å slå sammen resultatene.

4.3 Sikkerhet

Sikkerhetsdata fra 36 fullførte og 9 pågående studier er rapportert i EPAR. Dette inkluderte
3945 pasienter,  men kun 825 pasienter hadde vært behandlet i over 1 år. De vanligste
bivirkningene av behandling med exenatid var hypoglykemier og 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 % somfikk 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 hypoglykemier forekom oftere hos
pasienter som fikk exenatid enn hos pasienter som fikk placebo (16 % vs. 7 %).
Hypoglykemier ved bruk av exenatid forekommer særlig når exenatid tas i kombinasjon med
sulfonylurea. I studiene som sammenliknet exenatid 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
bukspyttkjertelbetennelse hos pasienter som har brukt Byetta (21). I de fleste tilfellene gikk
betennelsen over etter at behandlingen ble stanset. Bukspyttkjertelbetennelse er trolig en svært
sjelden bivirkning av exenatid (21) og har derfor sannsynligvis ingen betydning for den
helseøkonomiske vurderingen av legemidlet.

5 Legemiddeløkonomisk analyse av exenatid (Byetta)
5.1 Refusjonssøknadens modell- og metodeapparat

Effekten av exenatid er i randomiserte studier undersøkt i opp til 52 uker og det er kun vist
effekt på mellomliggende endepunkter som Hbalc og ikke på senkomplikasjoner og død.
Effekten målt i de kliniske studiene er derfor ekstrapolert til langtidseffekter på
senkomplikasjoner ved hjelp av en diabetesmodell kalt CORE (22). Modellen beregner
langsiktige helseeffekter og økonomiske konsekvenser av 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 senkomplikasjoner og til akutte komplikasjoner som hypoglykemier. Videre
omregnes helseeffektene ved bruk av exenatid sammenliknet med insulin til kvalitetsjusterte
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sykdomstilstander med ulike livskvalitetsvekter.  Det er altså snakk om en cost-utility analyse.

En kan skille mellom to hovedtyper helseøkonomiske modeller:
• Kohortmodeller, dvs. modeller som søker å beskrive erfaringene til en

gjennomsnittspasient (dvs. en kohort pasienter med samme kjennetegn) eller
• Individmodeller,  dvs, modeller som søker å beskrive sykdomshistorien til den

individuelle pasient.

Disse typene modeller har både fordeler og ulemper. Individmodeller har som fordel at de
bedre kan gjenspeile variasjonen mellom pasienter og slik gi et bedre estimat på
kostnadseffektiviteten (23). Samtidig er de mer dataintensive, krever mer datakraft i
beregningene og kan vanskeliggjøre probabilistiske analyser og håndtering av usikkerhet (23).
Kohortmodeller ser på kohorter av pasienter med like egenskaper og sannsynligheten for å få
kliniske hendelser påvirkes ikke av tidligere tilstander pasienten har vært i. Dette kan ofte
være en urealistisk forutsetning.

CORE-modellen er en kompleks modell som kombinerer kohort- og individmodellering.
Modellen har en pasientkohort ved starttidspunktet som er definert ved demografiske
kjennetegn og risikofaktorer for senkomplikasjoner.  Risikofaktorer og historie av
komplikasjoner for hver enkelt pasient oppdateres imidlertid underveis.  Hver enkelt pasients
sykdomshistorie simuleres altså. Dette er gjort for å gjenspeile sykdommens langvarige og
progressive natur og at pasienter kan utvikle komplikasjoner i ulike deler av kroppen
samtidig.  Modellen har derfor i alt 15 submodeller som kjøres samtidig slik at pasientene kan
utvikle flere komplikasjoner i en og samme syklus (22). Pasientene har mao konkurrerende
risiko for å få ulike komplikasjoner.  Det er gjensidig avhengighet mellom submodellene slik
at far en pasient en komplikasjon påvirker dette sannsynligheten for å få en annen
komplikasjon i en annen submodell.  For hver av syklene endres rekkefølgen submodellene
kjøres i tilfeldig.  Sykluslengde er 1 år unntatt for fotsår (1 mnd) og hypoglykemi (3 mnd).
Hver submodell er imidlertid en Markov-modell med sykdomtilstander som er gjensidig
utelukkende og uten hukommelse.

Blandingen mellom individmodell og kohortmodell gir seg utslag i at noen av parametrene
har anslag på parameterusikkerheten ved en statistisk fordeling mens andre ikke har det.
Følgende parametre kan gis en fordeling hvis brukeren ønsker det:
1) Pasientkjennetegn i starttidspunktet:  startalder,  varighet av diabetes,  Hbalc,  blodtrykk,
totalkolesterol,  LDL-kolesterol og BMI.  Disse variablene er normalfordelt.  HDL-kolesterol
og triglyersider har gammafordeling.
2) Effektdata:  endring fra baseline i Hbalc, blodtrykk,  total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-
kolesterol,  triglyserider,  BMI. Disse variablene er normalfordelt.

Det antas at antall parametre med fordeling er begrenset av hensyn til at modellen ikke skal
kreve for mye datakraft.  Selv om modellen kan lage en probabilistisk sensitivitetsanalyse er
verdien av denne derfor begrenset fordi det kun en noen få variable som kanvarieres på en
probabilistisk måte.

Pasientene blir i modellen i 35 år eller inntil de dør. Kostnader og helsegevinster er diskontert
med 4 %  per år.
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CORE-modellen er presentert i publiserte artikler som beskriver forutsetninger og dataguider,
men det har ikke vært mulig å kontrollere hvordan disse er implementerti selve modellen.
Artiklene er også relativt kortfattede.  Modellens struktur og implementeringen av antagelser
og datakilder er derfor ikke fult ut transparent.  De variable i den helseøkonomiske analysen
som har størst betydning for resultatet er vekt og betydningen av vekt for helsenytte.  Dette er
ikke analysert gjennom standard versjonen av CORE-modellen.  Legemiddelverket har derfor
ikke sett verdien av å granske CORE-modellen i mer detalj.

5.1.1 Modelleringen av vekt og helsenytte

Effekt av behandlingene på BMI er inkludert i standardversjonen av CORE. BMI spiller
imidlertid en beskjeden rolle i denne -  kun som risikofaktor for hjertesvikt hos kvinner.

Effekten av BMI på nytte er modellert ved å overta deler av modellensom er ment forandre
formål og bruke disse for å modellere sammenhengen mellom vekt og nytte.  De delene av
modellen som er brukt er submodellen for "lactic acidosis"  som ofte ikke brukes og
konstanten "frykt for hypoglykemi".  Disse er opprinnelig laget for andre formål som navnene
sier, men blir "kidnappet"  for å brukes til å modellere BMI og nytte!  Legemiddelverket har
fått tilsendt manual for CORE-modellen,  men modelleringen av BMI og nytte er ikke
beskrevet i denne foreløpig.

CORE-modellen er validert mot kliniske og epidemiologiske studier som ble brukt som
datakilde for å konstruere modellen (24). Den er også validert mot kliniske og
epidemiologiske studier som ikke utgjorde datakilde for modellen.  Siden modelleringen av
vekt og nytte ikke er del av hovedmodellen antar Legemiddelverket imidlertid at denne
modelleringen ikke er validert.

5.2 Sammenlikningsalternativ

I den helseøkonomiske analysen til Eli Lilly er  exenatid,  gitt som tillegg til metformin og
sulfonylurea, sammenliknet med insulin aspart,  gittsom tillegg til metformin og sulfonylurea.

Exenatid er indisert for behandling av diabetes type 2 i tillegg til metformin og/eller
sulfonylurea for pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste
tolererte dose av disse legemidlene. NSAM anbefaler at pasienter som ikke er overvektige og
som har prøvd metformin og sulfonylurea uten tilstrekkelig effekt sluttermed peroral
medikamentell behandling og starter med insulinbehandling (3). For overvektige pasienter i
tilsvarende situasjon anbefaler NSAM at pasientene slutter med sulfonylurea/glinider og
starter med insulinbehandling og at man eventuelt vurderer kombinasjonsbehandling med
metformin (3).

Både ut fra exenatids plassering i behandlingsstigen som et alternativ etter at metformin
ogleller sulfonylurea er prøvd og fordi exenatid gis som injeksjon virker det rimelig å
sammenlikne exenatid med insulin.

Det er likevel flere problemer knyttet til Eli Lillys valg av sammenlikningsalternativ:
• Som insulin i sammenlikningsarmen har Eli Lilly valgt blandingsinsulinet insulin

aspart.  Insulin aspart er imidlertid lite brukt i Norge.  Dette kommerf. eks til utrykk i
NSAMs retningslinjer for diabetesbehandling hvor de skriver følgende om oppstart av
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er det vanlig å starte med kombinasjon av NPH-insulin og metformin. Ved
dominerende insulinmangel (normalvektige uten bukfedme) er det vanlig å starte med
NPH-insulin om morgenen og ved sengetid". Dette vises også i salgsstatistikk og
farmakoepidemiologiske undersøkelser (se tabell 5). Det vises for øvrig til referatfra
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 farmakoepidemiologiske undersøkelser (se tabell 6). NSAM
anbefaler for overvektige pasienter at man etter å ha prøvd metformin og sulfonylurea
uten å oppnå tilstrekkelig blodsukkerkontroll slutter med sulfonylurea og vurderer
glitazoner sammen med metformin eller insulin (eventuelt sammen med metfonnin).
For slanke pasienter anbefaler man at man slutter med perorale antidiabetika og
begynner med insulin. Bruken av både metformin og sulfonylurea gjør antagelig at
doseringen av insulin blir lavere i sammenlikningsalternativet enn i norsk klinisk
praksis.

Eli Lilly  har begrunnet valget av insulin aspart som sammenlikningsalternativ med
retningslinjerfra International Diabetes Federation som anbefaler blandingsinsulin som neste
skrittnår man ikke lenger oppnår behandlingsmålet med perorale antidiabetika.  Så lenge
norske retningslinjer og behandlingspraksis synes å være en annen er imidlertid disse
internasjonale retningslinjene lite relevante for norske forhold.

Ut fra norske retningslinjer og statistikk om legemiddelbruk virker 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 sammenlikningsalternativ påvirker resultatene av den
helseøkonomiske modellen er vanskelig å vurdere fordi endring av både type insulin og
tilleggsbehandling i sammenlikningsalternativet kan 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 sammenlikningsarmen kun 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 blandingsinsulin per 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 sensitivitetsanalysene avhenger 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,  helsegevinst ved vurderte behandlingsaltemativ

5.3.1 Pasientkjennetegn

Pasientkjennetegn for kohorten som blir kjørt gjennom modellen er hentet fra ITT-
populasjonen i studien til Nauck (15) og er presentert i tabell 7.

Tabell 8. K'ennete ved de modellerte asientene
K'ennete Verdi
Alder 587
Vari et av diabetes 99
andel menn % 51
HbAlc % 8,6
S tolisk blod kk mmH 1368
Totalkolesterol m dl 195 4
LDL kolesterol m dl 112,6
HDL kolesterol m dl 47,2
Tri 1 ender m dl 193,1
BMI k m2 304
Vekt 76
Rø kere ent

Det var en liten andel av pasientene som hadde mikro- eller makrovaskulære komplikasjoner.
7 % hadde hatt hjerteinfarkt mens 4,4 % hadde angina og 15 % hadde nevropati. Det var få
som hadde nyrekomplikasjoner eller retinopati (6 % og 8 % respektive). 23 % av pasientene
brukte blodtrykksbehandling (ACE-hemmere eller ARB), mens 33 % brukte
kolesterolsenkende legemidler.

Sammenliknet med en norsk pasientpopulasjon med diabetes type 2 (data fra CONOR -
CohortNorway - som er en samling helsedata og blodprøver fra flere norske
helseundersøkelser) synes pasientene som er modellert å være noe yngre, men å ha hatt
diabetes noe lengre enn en gjennomsnittlig norsk pasient med diabetes type 2. Videre er
antakelig Hbalc en god del høyere enn for den norske gjennomsnittspasienten. Pasienter som
er aktuelle for insulinbehandling ligger imidlertid antagelig en del høyere enn gjennomsnittet,
men fortsatt antagelig en del lavere  enn i studien til Nauck. Når det gjelder bruk av
blodtrykksmedisiner og kolesterolsenkende legemidler ligger dette betydelig lavere enn for
norske pasienter. Pasienter med diabeteskomplikasjoner var i stor grad ekskludert fra studien.
Disse forskjellene fra en norsk populasjon synes motstridende når det gjelder effekt på risiko
for diabeteskomplikasjoner men siden effekten av exenatid på senkomplikasjoner har lite å si
for modellens resultater antas det at disse avvikene har liten betydning.

Når det gjelder BMI er gjennomsnittet for de modellerte pasientene 30,4 noe som er litt over
gjennomsnittet for norske pasienter med diabetes type 2 (også de som bruker insulin) ifølge
tall fra CONOR. Sensitivitetsanalyser viser at kostnadseffektiviteten bedres noe 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 interaksjon mellom submodellene slik at når
en pasient får en komplikasjon justeres risikoen for å få andre komplikasjoner (dvs.
overgangssannsynlighetene oppdateres).

Ulike risikofaktorer som blodtrykk, Hbalc, kolesterolnivå i blodet, påvirker risikoen for å få
de ulike hendelsene. Dette modelleres ved hjelp av regresjonsmodeller f. 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 grunnleggende risikomodelleringen (f. eks bruk av
statiner).  Denne justeringen baserer seg da på andre kilder.

Vi vil ikke bruke mye plass på å presentere dette da det er andre deler av modelleringen som
er av større betydning for resultatene av den helseøkonomiske analysen av exenatid.

5.3.3 Endringer i risiko som følge av behandling

Endring i fysiologiske parametere som følge av behandling kanlegges inn av bruker ut fra
data fra kliniske studier. Bruker kan legge inn langtidseffekt på 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 legge inn ulike
lokale behandlingsmønstre.  Det er antatt at pasientene er 100 % compliant så lenge de står på
behandlingen.  Hvilke antagelser som er gjort når det gjelder andel som avbryter behandlingen
over tid er ikke beskrevet.

Korttidseffekter

Tabell 9. Data om effekt o bivirknin er som er brukt i modellen.
Effektmål endriv fra ut an s unktet Exenatid Insulin art Forsk"ell
Hbalc -0,97 -0 88 -0 09
S tolisk blod kk mm}  * -4,85 1 37 -6 22
Totalkolesterol mdl -0 77 1 55 -2 32
LDL kolesterol mdl -194 -0 77 -1 17
HDL kolesterol mdl* 0,39 2 32 -1,93
Tri I sender m dl -1 77 2 66 -443

BMI k m2 * -0,83 0,98 -1 81
H o I kemier er 100 asientår 462,62
* signifikant forskjell på 0,05 nivå

523,5 -60,88

Dataene som er brukt i den helseøkonomiskeanalysen kommer 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 studierapporten har 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 helseøkonomiske analysen (se tabell
10).
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Tabe1110 Eff ktf k' 11e ors e iker i ul e asseno ulas over i Nauc -stu sen

Forskjell i
reduksjon
i Hbalc

95 % KI p-verdi

PPP, LOCF - 0,14 -0 33 til 0,04 0,1273
ITT, LOCF - 0,l -028 til 0,08 0,2534
Nauck PPP - 0,15 -032 til 0,01 0,072
Nauck ITT - 0,15 -0,32 til 0,01 0,067

Intention-to-treat populasjonen i studien var de som fikk minst en dose studielegemiddel og
hvor det ble gjort en måling av Hbal c.  Dette var 501 pasienter.  I alt 21,3 % av pasientene i
exenatid-armen falt fra mot 10,1 % i placeboarmen. Så lenge effektdataene er hentet fra ITT-
analysen med LOCF er det imidlertid lite sannsynlig atfrafallet i betydelig grad har påvirket
resultatet i retning av å overdrive effektforskjellen i exenatids favør.  Exenatid og insulin
aspartgir størst reduksjon i Hbal c i begynnelsen,  mens Hbal c stiger litt igjen mot slutten av
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 gjennom hele 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
sammenlikningsarmen i liten grad brukes i norsk klinisk praksis.
2) At insulin ble gitt sammen med både sulfonylurea og metformin, noe som fører til lav dose
insulin.

Dette skaper imidlertid usikkerhet rundt effekten av exenatid sammenliknet med norsk
insulinbehandling.

• I Norge er det vanlig å bruke insulin monoterapi eller 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 studiene i 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 hypoglykemier sammenliknet med et regime
med insulin i kombinasjon med både metformin og sulfonylurea. Sulfonylurea er også
kjente for å gi vektøkning.

Det var stor variasjon i doseringen av insulin aspart 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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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 gjennomsnittlig reduksjon 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 reduksjonen
i Hbal c.

For år 2 og utover antas det at pasientene som får insulin aspart øker doseringen til 40 IE. Eli
Lilly synes å anta at denne doseøkningen ikke påvirker Hbal c, insidensen av hypoglykemier
eller vekt. Dette er en antagelse som er usikker. Vanligvis vil man regne med en økning av
insulindosen over tid etter hvert som sykdommen skrider framover. At dette skjer allerede
første året er imidlertid usikkert. Videre er det usikkert om hele doseøkningen kun trengs for å
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 helseøkonomiske analysen 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 Legemiddelverket bedt Eli Lilly utføre en sensitivitetsanalyse der
det antas at det ikke er noen forskjell mellom exenatid og sammenlikningsarmen når 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 sammenlikningen og usikkerheten rundt effektestimatene gjelder imidlertid
også vekt og vekt er en parameter som har stor betydning for resultatene av modellen. Økt
insulindosering vil sannsynligvis bety økt vekt, men hvis man samtidig tok bort sulfonylurea
kan det hende vektøkningen ville bli mer beskjeden. Hvordan dette ville slå ut er usikkert.
Effektdata fra Nauck er variert innenfor konfidensintervallene i den helseøkonomiske
modellen. Dette fanger opp noe av usikkerheten rundt effektestimatene. Problemene med
insulindosering etterlater imidlertid en ytterligere usikkerhet som ikke fanges opp, dvs, at
effektestimater og konfidensintervaller i 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 kontrollerte
kliniske studiene har vart i I år, mens det foreligger data for pasienter som har brukt exenatid
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 kontrollgruppe kan gi skjevheter i resultatene. Dette betyr at
modelleringen av behandlingen og dens effekter utover det første året i stor grad må bygge på
antagelser.

Exenatid etterlikner effekten av inkretin på insulinutskillelsen fra 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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andre legemiddelgrupper som sulfonylurea og glinider.  Diabetes type-2 er en progressiv
sykdom der et viktig problem er at insulinutskillelsen over tid gradvis svekkes gjennom
ødeleggelse av betacellene. Dette er en viktig årsak til at mange pasienter må endre
behandling over tid og at mange ender opp på insulinbehandling.  Det foreligger noe data om
effekten av exenatid på overlevelsen av betacellene,  men dette er i forhold til mellomliggende
endepunkter og er vanskelig å oversette til klinisk betydning.

Når det er forutsatt at pasientene blir stående på behandling med exenatid resten av deres
levetid (i gjennomsnitt 10 år) er det derfor grunn til å spørre om dette er en realistisk
forutsetning.  Hvis man antar at pasientene etter noen år avslutter behandling med exenatid og
går over til insulin vil dette redusere legemiddelkostnadene i exenatidarmen fordi exenatid
koster mer enn insulin.  På den annen side vil overgangen til insulin kunne føre til
vektoppgang.  Den samlede effekten på kostnadseffektiviteten er derfor usikker. Betydningen
av dette kan kanskje best vurdere ved å se på sensitivitetsanalyser av å bruke kortere
tidshorisont.  Det vil si at man f. eks følger pasientene i 5 år og at alle behandlingseffekter og
kostnader som påløper etter dette ikke telles med i resultatene. Et bytte til insulin kan kanskje
antas å  bety at alle kostnads og behandlingsforskjeller hviskes ut og dermed sammenliknes
med å stoppe modellen etter 5 år. Resultatet av sensitivitetsanalysene med kortere tidshorisont
viser at dette påvirker modellens resultater i relativt beskjeden grad (se del 6.1.6).

Vi vil nedenfor se på de antagelsene som er gjort når det gjeldereffekten av exenatid på
sentrale parametre utover år 1.

Hbal c, blodtrykk og lipider

Når det gjelder disse parametrene er det antatt at utviklingen over tid er lik for exenatid og
insulin aspart slik at forskjellene i de to armene som ble observerti den kliniske studien
beholdes over tid. Dokumentasjonen for dette er svak og denne antagelsen er således
forbundet med usikkerhet.  Sensitivitetsanalyser viser imidlertid at selv om man antar lik
effekt av exenatid og insulin aspart på disse parametrene endrer dette i liten grad modellens
resultater.

Vekt/BMI

På s. 13 i den helseøkonomiske rapporten er det gjort følgende antagelser om vektutviklingen
i de to behandlingsarmen:

• Første år: Byetta gir en reduksjon på 3 % og insulin aspart gir en økning på 3 %.
• Andre år:  Byetta gir en reduksjon på 5 % fra opprinnelig nivå etter to år og insulin

aspart en økning på 5 %.
•  Senere år: Det antas at vekten holder seg konstant i begge armer utover år 2.

Når det gjelder vektutvikling det første året er dette en antagelse basert på studien til Nauck.
Når det gjelder vektutvikling det andre året har man data fra åpne ukontrollerte
oppfølgingsstudier over 3 år (27) når det gjelder exenatid.  I ITT-populasjonen fant man en
vektreduksjon på 3,9 kg,  mens pasientene som fullførte 3 år av studien hadde en vekt i
utgangspunktet på 99 kg. Dette vil si en vektreduksjon på ca.  4 %. I per protokoll
populasjonen var vektreduksjonen 5,3 kg (tilsvarende i overkant av 5 %). Per protokoll vil si
pasienter som fullførte studien,  mens ITT-populasjonen inkluderte alle som fikk minst en dose
legemiddel etter at den randomiserte,  kontrollerte perioden var over.  ITT-populasjonen
inkluderer dermed også pasienter som falt fra etter dette.  Fallet i kroppsvekt flatet ut etter 3 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 insulinbehandling antar Eli Lilly at insulinbehandling fører 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. Vektøkning kan 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 monoterapi og at insulin gitt i kombinasjon med
sulfonylurea gir ekstra stor vektøkning. Dessuten er vektendringen for 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 langtidseffekten av 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 ingendata. 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 konvensjonell behandling. 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 utfra
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 antagelse om konstant vekt utover år 2 ikke er
urimelig når det gjelder insulinbehandling. Når det gjelder exenatid finnes ingendata å støtte
seg til. Den eneste andre dokumentasjon man kan se på er studier av effekten avandre tiltak
for vektreduksjon f. eks livsstilsendringer eller 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 vektforskjell mellom orlistatgruppen og 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 ekstrapolasjon av vektutvikling tilsier at
vektforskjellen mellom de to gruppene forsvinner etter 9 år. Legemiddelverket har 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 sensitivitetsanalyse der 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 helseekonomiske analysen antatt at 33,2 % av pasientene som behandles med
exenatid opplever kvalme de første 6 månedene mot 0,4 % av pasientene som får insulin
aspart.  Utover dette er det ikke antatt at pasientene opplever kvalme.  Som kilde er Heine (19)
og en toårigoppfølgingsstudie oppgitt (12). Pasientandelene som brukes må 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 dokumentasjon for at den går ned til 0%. I
forlengelsen av de placebokontrollerte studiene som varte i 3 år var det 57 % som opplevde
kvalme og 5 % av pasientene som allerede hadde stått på exenatid i I år avbrøt behandlingen
pga kvalme.

I den helseøkonomiske analysen trenger man den gjennomsnittlige varigheten av perioden
pasientene er plaget av kvalme i løpet av den perioden de bruker exenatid. Slike data er så
vidt Legemiddelverket vet ikke publisert.  I mangel av dette må vi se på data som de som er
nevnt over.  Disse dataene tyder på at det er en stor andel av pasientene som i en periode
opplever kvalme,  men at denne andelen går ned over tid. I en del av studiene ligger imidlertid
denne andelen høyere enn den tredjedelen Eli Lilly har antatt.  Det er heller ikke usannsynlig
at det er pasienter som opplever kvalme i en periode som varer utover 6 måneder. Det er
derfor fare for at analysen underdriver forekomsten av kvalme blant pasientene som
behandles med exenatid.  Betydningen av dette for modellens resultater er imidlertid antagelig
beskjeden selv om det ikke er laget separate sensitivitetsanalyser for kvalme.

5.4 Modellering av livskvalitet

Helsenytte knyttet til ulike diabeteskomplikasjoner i modellen er listet opp i tabell 11.

Tabell 11. Oversikt over n everdier brukt i den helseøkonomiske modellen.
Hendelse/tilstand N e Metode Kilde
Diabetes 2  in enkom likas'oner 0,81 E -SD UKPDS62
H'erteinf år 1 0 69 E -SD UKPDS62
Werteinfarkt år 2 o  senere 0 74 E -SD UKPDS62
An ina 0 68 E -5D UKPDS62
H'ertesvikt 0 63 E -5D UKPDS62
SI årl 0 63 E -SD UKPDS62
Sla år 2 o senere 0 55 E -5D UKPDS62
Perifer vaskulær s kdom 0,57 Ten s
Mikroalbuminuri 0,81 Anta etse*
Alvorli  rotenuri 0,81 Anta else*
Hemodial e 0 49 Ten s
Peritonal dial se 0,56 Ten s
N etran lantas'on 0 76 Ten s
Back and retino ati 0,81 Anta else*
Proliferativ retino ati 0,79 AIHW 2003
Makulaødem 0,79 AIHW 2003
Alvorli s ta /blindhet 0,73 E -5D UKPDS62
Katarakt 0 79 AIHW 2003
Neuro ati 0,62 AIHW 2003
Tilhelet diabetisk sår 081 Anta else*
Aktivt sår 0,6 Carrin ton 1996
Am utas'on, år 1 0,71 E -5D UKPDS62
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0,68 E -SD UKPDS62

Verdiene i tabell I 1 er de samme som default-verdiene i 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-modellen og 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 helseøkonomiske rapporten 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 intervjuundersøkelse der de ble stilt direkte standard
gamble spørsmål om preferanser for hypotetiske helsetilstander relatert 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 selvseleksjon slik at det er vanskelig å si om
deltakerne er representative for pasienter med diabetes type 2 generelt. intervjuene ble gjorti
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 grunntilstanden men 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 sammenhen en mellom vektendrin  o n eendrin
Uten kvalme Med kvalme

3 % vekto an -0,04 -0 07
3 % vektned an 0,02 -0,03
5 % vekto an -0,07 -0,09
5 % vektned an 0,03 -0,01
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bEn su gruppeanalyse (32) viser at overvektige med BMI over 30 ver satte ve ttap noe ere
enn de med BMI under 30.

Nytteverdiene er implementert i modellen ved å anta at pasienter som får exenatid får
nyttegevinst tilsvarende en vektnedgang på 3 % det første året og 5 % det andre året. Pasienter
som får insulin aspart far et nyttetap tilsvarende en vektøkning på 3 % det første året og 5 %
det andre året. Det er antatt at 33 % av pasientene som 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 spørreundersøkelse der 4681 pasienter med diabetes type 2 i 5
europeiske land besvarte EQ-5D. CODE-2 pasientene hadde 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. Pasientene ble bedt om å skåre egen helsetilstand og ikke
hypotetiske helsetilstander. Studien fant effekten av BMI på helsenytte via en multivariat
lineær regresjonsmodell der 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 sannsynlig påvirker livskvaliteten er
det ikke umulig at andre bakenforliggende variabler forårsaker den sammenheng mellom
overvekt og helsenytte som man ser i denne studien. Modellen kan heller ikke si noe om
årsaksretninger, dvs. om overvekt gir lavere livskvalitet eller 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 nytteverdier for å modellere pasientenes livskvalitetsutvikling over 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 utgangspunktet på 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 utgangspunktet dvs at pasienten har en nytte på 0,88 etter år 2. Nå er det
selvfølgelig en rekke andre ting som vil påvirke livskvaliteten men 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 beregnet over. Fall i BMI på 1,6 tilsier økning i nytte
på 0,009, dvs. klart mindre økning enn verdiene fra Matza skulle tilsi. Hvordan man klarer å
få konsistens i modelleringen av den enkelte pasient er ikke beskrevet.

Eli Lilly har forklart at grunnen til at man har brukt et sett nytteverdier for de to første årene
og et annet for senere år er at man ønsket å skille mellom verdien av vektendring og
vektopprettholdelse. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved om det er dette de gjør.
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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 ikke
er en sykdom i seg selv. Man kan likevel tenke seg at folk tilpasser seg vektoppgangen f. eks
ved insulin eller at vektnedgangen mister noe av verdien etter den første begeistringen.

Det kan imidlertid være flere andre forklaringer på 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 før den inntreffer enn etterpå.

• Standard gamble vs EQ-5D (TTO).
• Spørsmålsstillingen, dvs spørsmål om hypotetiske tilstander vs. spørsmål om egen

tilstand.

Det kan derfor være andre årsaker til forskjellen i nytteverdi mellom de to verdisettene enn
den Eli  Lilly bruker som begrunnelse for å velge to ulike verdisett.

Nord argumenterer for at QALY-tilnærmingen er evidensbasert og derfor prøver å fange opp
det som faktisk skjer innenfor helsevesenet. QALY-beregninger bør derfor være basert på
faktiske erfaringer med sykdom (34). Man bør derfor spørre pasientene selv om erfarte
tilstander,  dvs. ex post.  Når man spør om ex ante vurderinger spør man ofte utvalg fra den
generelle befolkningen.

Ingen av de to verdisettene oppfyller imidlertid helt dette. Riktignok har begge spurt pasienter
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 TTO-
spørsmål 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-verdiene det 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 nytteverdiene hentet fra CODE-2

NICE har utarbeidet kliniske retningslinjer for overvekt og undersøkte i den forbindelse
kostnadseffektiviteten ved 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. Studien viste følgende resultater:

• For kvinner var det å ha BMI over 25 assosiert med signifikant lavere helsenytte, selv
når man kontrollerte for alder og langvarige 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.

Legenmiddelverket har funnet en oppsummering av studier som ser på sammenhengen mellom
kroppsvekt og helsenytte (36). Man fant 18 artikler som møtte inklusjonskriteriene og 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 presenterte begge deler. Kun to av studiene studerte
preferanser for hypotetiske vektendringer, hvorav den ene var studien til Matza. De fleste
studiene var regresjonsanalyser og har den generelle svakhet at de kan ha systematiske
skjevheter i form av konfundere de ikke har kontrollertfor.  Flertallet av studiene brukte
MAU-instrumenter,  særlig EQ-SD. Alle studier fant en generelltrend til at helsenytten gikk
ned med økende kroppsvekt.  Endringen i helsenytte knyttet til en enhets endring i BMI
varierte mellom studiene fra 0,0061 til 0,29. Begge ytterverdiene kom imidlertid fra den
samme studien (33) og viser den store forskjellen på å bruke EQ-5D TTO eller VAS..

Studiene antar stort sett at en enhets endring i BMI fører til en konstant endring i helsenytte.
To nyere studier viser imidlertid at endring i nytte kan avhenge av om man verdsetter
vektøkning eller reduksjon (31), om man verdsetter store eller små endringer i 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 exeriatid på ulike livskvalitetsmål inkludert 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 utgangspunktet i insulin aspart-armen etter 26 uker.
Dette er en utvikling som er i strid med den livskvalitetsutviklingen Eli Lilly har modellert for
pasienter på insulin aspart. Seenik Boye skriver at dette funnet er i tråd med andre studier som
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 signifikant og forskjellen mellom armene var heller
ikke signifikant. På grunn av svakhetene nevnt over er det vanskelig å legge mye vekt på
livskvalitetsresultatene fra RCT'ene nevnt over,
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Forholdene over viser at det er usikkerhet knyttet til formen pas'
og nytte antatt i CODE-2. Som for alle andre kliniske studier, og særlig observasjonsstudier,

(0)
er det usikkerhet knyttet til størrelsen på årsakssammenhengen. Det er derfor naturlig å utføre
en sensitivitetsanalyse, noe Legemiddelverket har bedt om.

5.5 Studiens kostnadsperspektiv

Den helseøkonomiske rapporten oppgir at kostnadsperspektivet er "third parthealthcare
payer". At legemiddelkostnadene er beregnet som AUP minus mva betyr imidlertid at det er
riktigere å si at et samfunnsperspektiv er 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. Kostnader ved le emiddelbehandlin .

Le emiddel
Årskostnad
med mva

Årskostnad
uten mva

Exenatid maksimal ris 13 899 11 119

IØ as art251E 2619 2096
Insulin as art 40 IE 4 191 3 352
Insulin as art 70 IE 7 335 5 868
Insulin art 1001E 10 478 8 382
NM-insulin 25 IE 2 095 1676
NM-insulin 40 IE 3351 2681
NM-insulin 70 IE 5865 4692
NPR-insulin 100 IE 8378 6702
Statiner 512
ACE-hemmere 3 736
As irin 274
Blodsukkermåling insulin

art 38 er mnd 3 089
Blodsukkermåling exenatid
24 er mnd 1940

Kostnaden for ACE-hemmer som er brukt i analysen er alt for høy.  Etter at disse legemidlene
er kommet på trinnpris koster de ca 600 -  800 kroner per år inklusive mva. Betydningen av
dette er uklart da det ikke er oppgitt om det er antatt at exenatid påvirker forbruket av
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blodtrykksmedisin.  Antagelig har overvurderingen av prisen for AU-hemmere  lite å si for
resultatene av modellen.

Antagelsen om bruk av blodsukkermålinger er basert på en intervjuundersøkelse av engelske
leger og pasienter.  Undersøkelsen er kun publisert som et utdrag (37). Legene ble intervjuet
om antall blodsukkermålinger de anbefalte og pasientene om antall blodsukkermålinger de
utførte.  Frekvens av anbefalte eller utførte målinger oppgis ikke.  Legenes anbefalinger for
exenatid oppgis å ligge mellom perorale legemidler og insulin,  men nærmest insulin. En
annen studie på engelske registerdata (38) finner at pasienter med diabetes type 2 som brukte
insulin ble forskrevet 149 blodsukkermålinger i løpet av et år, dvs.  12,4 per måned. Dette er
betydelig lavere enn det Eli Lilly antar. En annen studie fra Tyskland og Østerrike,  også på
registerdata, fant at pasienter med diabetes type 2 som brukte insulin ble foreskrevet 2,7
blodsukkermålinger per dag. Det synes altså å være store variasjoner mellom land. I mangel
av norske data og data om faktisk forskrivning av blodsukkermålinger til pasienter behandlet
med exenatid må antagelsene til Eli Lilly anses som meget usikre.

En sensitivitetsanalyse der man ikke inkluderte kostnader til blodsukkermålinger viste
imidlertid at dette har moderat betydning for resultatet av modellena

Total økning i legemiddelutgifter som følge av behandling med exenatid beregnes å være
63 000 kroner over pasientenes gjenstående levetid.

Kostnad ved komplikasjoner

Det er hjertekarsykdom, nyresykdom og nevropati som er de komplikasjonene som betyr mest
for resultatene av modellen i form av innsparinger i ressursbruk. Innsparingene er imidlertid
svært beskjedne sett i forhold til totalkostnadene og økningen i legemiddelutgiftene.
Sensitivitetsanalysen viser at modellens resultater er lite følsomme for variasjoner i
kostnadene knyttet til komplikasjoner. Usikkerheten rundt kostnadsberegningene antas derfor
i liten grad å påvirke resultatet av modellen. Selv om det er usikkerhet og mangler knyttet til
en del av kostnadsberegningene vil Legemiddelverket derfor ikke kommentere dette
ytterligere

5.6.2 Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er ikke inkludert i analysen.

5.6.3 Legemiddelets kostnadseffektivitet

Modellen beregner at exenatid gitt som tillegg til metformin og sulfonylurea gir en
livstidsgevinst per pasient på 0,15leveår og 0,64 kvalitetsjusterte leveår (QALY)
sammenliknet med insulin aspart. Den helsemessige hovedgevinsten ved exenatid ligger altså
i bedringen av livskvaliteten og ikke i forlengelsen av levetiden.  Sammenliknet med en
forventet gjenværende kvalitetsjustert levetid per pasient på 6,5 år ved behandling med insulin
aspart er mereffekten ved behandling med exenatid moderat (med en økning i gjenværende
kvalitetsjustert levetid på litt under 10 %). Merkostnaden per pasient var ca 51 000 kroner i
løpet av gjenværende levetid.  Dette gir en kostnad på ca 80 000 kroner per kvalitetsjustert
leveår vunnet.
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exenatid
Insulin

art Differanse
Forventet levetid 10,18 10,03 0,15
Forventet kvalitets'ustertlevetid 714 65 064
Kostnader per pasient i resten av
levetiden 369 441 318 399 51 042
Kostnad per kvalitetsjustert leveår
vunnet 79 753

Økningen i kostnadene skyldes hovedsakelig at legemiddelkostnadene for exenatid er
vesentlig høyere enn for insulin aspart. Totalt øker legemiddelutgiftene med 63 000 kroner
per pasient. Økningen i legemiddelkostnader blir i beskjeden grad oppveid ved innsparinger i
form av færre komplikasjoner. Den største innsparingen kommer i form av redusert behov for
behandling av hjertekarsykdommer, nyresykdom og neurologiske komplikasjoner (sår og
amputasjoner) med henholdsvis 6 374 kroner, 3 988 kroner og 1 636 kroner. Netto økning i
kostnader på 51000 kroner er moderat sammenliknet med totale kostnader på 318 000 kroner
per pasient for insulin aspart. Dette gir en økning i totalkostnadene på ca 16 %.

Det er laget en cost-effectiveness acceptability curve (CEAC) som viser at det ved en
betalingsvilje på 160 000 kroner per QALY er nesten 100 % sannsynlighet for at exenatid er
kostnadseffektivt gitt alle forutsetninger som ligger i modellen.

Det er gjort enveis sensitivitetsanalyser for tidshorisont, diskonteringsrate, kjennetegn ved
pasientene, effekt på HbAlc, nytteverdier for BMI, insulindosering og kostnader. Stort sett er
modellens resultater lite følsomme for variasjoner i disse variablene. Det er imidlertid enkelte
unntak:

• Dersom man antar at økning i vekt og forekomsten av 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. Størstedelen av helseeffekten av
exenatid skyldes altså vektreduksjonen og 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 sensitivitetsanalysen viser 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. Legemiddelverket savnet særlig sensitivitetsanalyser der man varier vektforskjellen
og nytteforskjellen knyttet til denne for de to behandlingene både de to første årene og i
senere år. Legemiddelverket ba derfor om å få utført ekstra sensitivitetsanalyser på dette
punktet.

Effekten av å variere forskjellen i Hbalc mellom de to behandlingene er relativt beskjeden.
Eli Lilly har gjort en sensitivitetsanalyse der man har brukt yttergrensene i
konfidensintervallet for effekten av exenatid og sammenliknet med gjennomsnittsverdien for
insulin aspart. Antar man at effektforskjellen er 0,25 % i Hbalc (-1,13 for exenatid mot -0,88
for insulin aspart) øker QALY-gevinsten med 0,04 og kostnadsforskjellen reduseres 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-gevinsten med 0,07 og kostnadsforskjellen øker med 4 000 kroner
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gdennoe som gir en kostnad per QALY vunnet på 96 000 kroner. Ifølge modellen er altså
dominerende helsemessige effekten av exenatid knyttet til vektreduksjon. Vektreduksjonen
har videre først og fremst en betydning via livskvalitet og ikke via diabeteskomplikasjoner
eller ressursbruk.  Dette skyldes at vekt kun er antatt å ha betydning for en komplikasjon,
nemlig hjertesvikt. Vekt, i seg selv har ingen betydning for kostnader, kun for livskvalitet.

Usikkerheten rundt nytteverdier for komplikasjoner synes ikke analysert gjennom
sensitivitetsanalyser.  Det er imidlertid lite sannsynlig at endringer i disse verdiene vil gi
resultater som vanligvis ikke regnes som kostnadseffektive.

Eli Lilly har gjort en sensitivitetsanalyse der man har brukt kostnaden for NPH-insulin i
sammenlikningsalternativet i stedet for insulin aspart.  Det er ikke gjort noen endringer i den
antatte helsemessige effekten.  Dette ga en kostnad per QALY vunnet på 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 blodsukkermålinger gir dette er kostnad per
kvalitetsjustert leveår på 98 000 kroner.

5.7 Andre helseøkonomiske analyser

NICE har laget en helseøkonomisk analyse av tredjelinjebehandling for type 2 diabetes som
inkluderer insulin, glitazoner og exenatid (25). Den helseøkonomiske modellen som er brukt
bygger på observasjonsdata fra UKPDS-studien. Pasientkjennetegn ved de modellerte
pasientene er imidlertid basert på ekspertuttalelser da UKPDS-populasjonen ikke er
representativ for pasienter som er aktuelle for tredjelinjebehandling. Pasientene skiller seg fra
pasientkjennetegnene brukt i Eli Lillys analyse av exenatid for Norge ved at de har lavere
Hbalc og har hatt diabetes noe kortere. Personer med hjertekarsykdom var ekskludert.
Kostnadsdata ble samlet inn som del av UKPDS. Behandlingskostnader og
behandlingspraksis kan ha blitt endret etter dette. Kostnadene avviker en del fra Eli Lillys
analyse, men det er ingen systematisk retning 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 diabeteskomplikasjoner som er litt
mindre enn det Eli Lilly har gjort. Et unntak er amputasjon. NICEs analyse inkluderer litt
færre komplikasjoner enn CORE-modellen da data om perifer nevropati og sår ikke ble samlet
inn i  UKPDS og fordi alvorlig øyesykdom kun er representert med blindhet på ett øye.Både
kostnader og helseeffekter ble diskontert med 3,5 % og modellen kjøres i 40 år. Man antok at
tredjelinjebehandling ville ha effekt i 3 år. Dette avviker vesentlig fra Eli Lillys analyse hvor
manhar antatt en mye lengre effekt av behandlingen med 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 analysen når det gjelder Hbal e, blodtrykk,
triglyserider, BMI og hypoglykemier. Hvorfor det er forskjell når det gjelder HDL og LDL-
kolesterol er uklart. NICE gjør også andre sammenlikninger enn 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 blodlipider mellom NPH-insulin og insulin aspart.
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Yffipian  Medicines Agency

Sammenlikning Forskjell i
Hbalc

Forskjell
i
TC/HDL

Forskjell
i
systolisk
blod kk

Insulin aspart vs.
NPH

-0,02 0 0

Exenatid vs. insulin
ar

0,08 -0,12 -3,58

Exenatid vs. insulin
as art

-0,09 0,1 -6,22

Exenatid vs. NPH-
insulin

-0,11

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 legemiddelkostnader i analysen (2007 kroner):
• NPH-insulin: 2 900 kroner
• Insulin aspart: 4 700 kroner
• Exenatid: 9 600 kroner

Exenatid framstår her som vesentlig billigere sammenliknet med insulin aspart enn i den
norske analysen. I NICEs analyse er exenatid litt over dobbelt så dyrt som insulin aspart mens
exenatid er litt over tre ganger så dyrt som insulin aspart i den norske analysen. Dette skyldes
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 innsparing iantall
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 finner at NPH-insulin er den mest kostnadseffektive tredjelinjebehandlingen.
Variasjoner i pasientkjennetegn endrer ikke disse konklusjonene (NICE brukeren terskel for
kostnadseffektivitet på ca 30 000 £ (370 000 kroner) per QALY vunnet.

Tabell 16. Kostnadseffektivitet ved 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 0,004 41000 Extended

domination
Exenatid 8,08 340 000 0,034 111000 3,3 mill. kr
* valutakurs for 2007 er brukt i omregningen.

Resultatene avviker dramatisk fra de Eli Lilly kommer fram til (kostnad per QALY vunnet på
80 000 kroner).  Dette skyldes hovedsakelig at NICE i denne hovedanalysen ikke har inkludert
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effekten av legemidlene på vekt.  Det tas imidlertid hensyn til vektencrtnger t nere
sensitivitetsanalyser.

Enveis sensitivitetsanalyser viser bla.  at modellens resultater er relativt følsomme for
variasjoner i pasientkjennetegn,  men i ingen av tilfellene synker kostnad per QALY vunnet
for exenatid under 1,1 mill. kroner.

NICE er bekymret for at doseringen av insulin i effektstudiene kan ha vært for lav og at disse
dermed overdriver effektforskjellen mellom exenatid og insulin.  Når man reduserte
effektforskjellen økte kostnadene per QALY vunnet betydelig.  Siden exenatid særlig har
effekt i form av vektreduksjon kan det imidlertid ifølge NICE særlig være aktuelt for
overvektige pasienter som må ta store doser insulin.  Det finnes imidlertid ingen kliniske data
for denne subgruppen.  En sensitivitetsanalyse hvor man tok utgangspunkt i at pasientene
brukte 70 IE per dag viste at kostnad per QALY vunnet da sank til 1,9 mill. kroner
sammenliknet med NPH-insulin.  Et uavklart spørsmål er om man for svært overvektige
pasienter også vil trenge høyere doser av exenatid.

I en sensitivitetsanalyse ble pasienter som fikk exenatid antatt å få en reduksjon i BMI på 3
kg/m2, dvs. 27 kg/m2 mot 30 kg/m2 for de andre behandlingene. Dette vil ifølge modellen
redusere antallet mikro-  og makrovaskulære hendelser for disse pasientene. QALY-gevinsten
økte da til 0,08 sammenliknet med NPH-insulin og kostnad per QALY-vunnet sank til 1,3
mill. kroner.

I en annen sensitivitetsanalyse inkluderte man effekten av vekt på nytte ved hjelp av tall fra
studien til Matza.  Når man antok 3 % vekttap,  men noe kvalme for exenatid og 3 %
vektøkning og ingen kvalme for insulin de første tre årene økte QALY-gevinsten vs NPH-
insulin til 0,17 noe som ga en kostnad per QALY vunnet på 640 000 kroner. Denne analysen
avviker på flere måter fra Eli Lillys analyse. Eli Lilly  har antatt at vektendringen fortsetter det
andre året noe NICE ikke gjør. Den viktigste forskjellen er nok imidlertid at NICE kun antar
en behandlingseffekt de første 3 årene.  Antagelsen om behandlingseffekt i kun 3 år er
antagelig konservativ.

Det ble laget en sensitivitetsanalyse der man antar at behandlingseffekt varer i 10 år. Denne
ble imidlertid gjort i forhold til modellens hovedalternativ og ikke i forhold til
sensitivitetsanalysen der effekten av vekt på nytte var inkludert.  Med ti års behandlingseffekt
ble QALY- gevinsten fordoblet  til 0,06 og kostnad per QALY ble  1,8 mill. kroner. Dette
indikerer at kostnadseffektiviteten til exenatid i sensitivitetsanalysen som inkluderte effekten
av vekt på nytte kunne blitt vesentlig bedre ved å utvide tidshorisonten.

Sensitivitetsanalysene antyder at hovedforskjellen mellom Eli Lillys analyse og NICEs ligger
i inkluderingen av effekt av vektendring på nytte. I tillegg har NICE  antatt en vesentlig
kortere behandlingstid med exenatid enn Eli Lilly har gjort. NICE skriver at siden modellen
ikke kunne inkludere vektendring på annen måte enn som en konstant vektforskjell mellom
behandlingene er det fare for at behandlingseffektene ikke er representert nøyaktig. Man
konkluderer likevel ut fra sensitivitetsanalysene med at det er usannsynlig at exenatid vil være
kostnadseffektivt for hele pasientpopulasjonen.

NICE vurderer det likevel slik at exenatid kan være kostnadseffektivt for en subgruppe av
pasienter med særlig store overvektsproblemer. Dette skyldes:
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• At kostnader forbundet med andre tiltak for å behandle on e e var i
analysen noe som vil undervurdere kostnadseffektiviteten til 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 insulindosene kunne koste like mye eller mer
enn exenatid.

U

Man endte derfor med å anbefale at exenatid blir vurdert som et alternativ for spesielle
pasientgrupper som ikke når behandlingsmålet med metformin og sulfonylurea. Alle de
følgende kriteriene bør være 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 (Hba 1 c 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
opprettholdes. Dette er definert som fall i Hbalc på 1 % i løpet av 6 måneder etter oppstartav
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 behandlingsmålet med metformin og/eller
sulfonylurea og sammenlikner det å legge til exenatid med det å ikke legge til noen annen
behandling. Legemiddelverket anser dette sammenlikningsalternativet som lite relevant for
norske forhold og vil derfor ikke omtale denne analysen nærmere.

Storbritannia

Det er publisert ytterligere en helseøkonomisk analyse for Storbritannia (40). Denne analysen
er utført fra et helsetjenesteperspektiv og har brukt CORE-modellen. Studien er finansiert av
Eli Lilly og de fleste av medforfatterne er ansatt i Eli Lilly. Analysen har mange likheter med
den som er utført for Norge og vi vil her kun kommentere vesentlige 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 pasientkjennetegn for 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 i den norske, men
relativt sett er exenatid noe billigere (2,5 ganger dyrere enn insulin glargin).
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*teveår vunnet per pasientAnalysen viste at behandling med exenatid ga 0,44 kvalitetsjusterte
til en merkostnad på 122 000 kroner.  Dette ga en kostnadseffektivitetsratio på 277  000 kroner
per QALY vunnet.  Ved en betalingsvillighet på 370 000 kroner per QALY var det 80 %
sannsynlig at exenatid er kostnadseffektivt gitt modellens forutsetninger. Modellens resultater
var særlig sensitive for variasjoner i nyttetap forbundet med vektendring og kvalme. Ved bruk
av nytteverdier for BMI hentet fra CODE-2 alleredefra år l blir kostnad per QALY vunnet
491 000 kroner.

Helsegevinsten i denne analysen er noe mindre enn i den norske (0,44 mot 0,64 QALY).
Dette kan i hvert fall delvis forklares med forskjellen i Hbalc som er til exenatids disfavør,
andre pasientkjennetegn og en større andel som opplever kvalme. Forskjellen i totalkostnader
er større i den britiske analysen. Dette kan skyldes mindre innsparing på behandling av
komplikasjoner pga mindre fordelaktig Hbalc forskjell for exenatid, at kostnadsforskjellen
mellom exenatid og insulin i absolutte kroner erstørre enn i den norske analysen og at
kostnadene for slag og nyresykdom er lavere.

6 Diskusjon
6.1 En totalvurdering (og drøfting av søknadens begrensninger og

metodesvakheter)

6.1.1 Valg og beskrivelse av modell

Utviklingen i BMI og sammenhengen mellom BMI og nytte er drivere i modellen. Effekten
av forskjell i Hbalc på senkomplikasjoner og nytte spiller liten rolle for modellens resultater.
Valget av CORE som modell virker derfor svakt begrunnet av flere ulike grunner. CORE-
modellen 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). Sammenhengen mellom BMI og nytte er videre ikke en del av den opprinnelige
CORE-modellen. Eli Lilly har imidlertid sett at sammenhengen mellom BMI og nytte er svært
viktig for analysen og måtte med i modelleringen.  Man har derfor valgt en nødløsning der
deler av CORE-modellen som er ment for å modellere andre komplikasjoner,  er blitt overtatt
for å modellere sammenhengen mellom BMI og nytte.

Dette valget er ikke begrunnet i søknaden.  Selv om antagelsene for modelleringen av BMI og
nytte er beskrevet,  er ikke selve modelleringen,  dvs. hvordan dette er implementert i CORE-
modellen beskrevet i søknaden eller i manualen for CORE. Som en forlengelse av andre
klokkestopprunde fikk Legemiddelverket tilgang til en kort beskrivelse av dette,  men det er
fortsatt lite transparent.

Valget av måte å modellere sammenhengen mellom BMI og nytte på har flere uheldige
konsekvenser:
1. CORE er en kompleks modell som kombinerer kohortmodellering (Markovmodellering)
med individbasert modellering (DES). Hele modellen har 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. Sammenhengen mellom BMI og
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nytte kan ikke gjøres til gjenstand for PSA. Det betyr at usikiNeorRe?åiarånW de'nvs A_gfency
variablene i modellen ikke kan analyseres på en tilfredsstillende måte. ss
2. På grunn av begrensningene i måten sammenhengen mellom BMI og nytte er modellert på
kan man heller ikke kjøre en rekke relevante scenarioanalyser.  Dette skyldes bla at vekt og
sammenhengen mellom vekt og nytte ikke kan endres utover år 4 i modellen.  Man kan derfor
f. eks ikke modellere en gradvis tilnærming mellom vekten til pasienter på de to
behandlingene.  Når det gjelder hovedanalysen basert på nytteverdier fra Matza kan disse ikke
varieres i det hele tatt.
3. Det trekkes fram av søker at CORE-modellen er kvalitetssikret gjennom publisering i
tidsskrifter og omfattende validering.  Legemiddelverket antar imidlertid at modelleringen av
BMI og nytte ikke var del av dette.

Fordi modelleringen av BMI og nytte er gjort via en del av modellen som ikke var ment for
ngdette,  ikke er gjort til gjenstand for kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering og valideri

og ikke er presentert på en transparent måte kan Legemiddelverket ikke være sikker på at
dette er gjort på en tilfredsstillende måte.

Eli Lilly burde vurdert en modell som fokuserte på vektutvikling og de helsemessige,
livskvalitetsmessige og ressursmessige konsekvensene av dette.  Da kunne man gjort en
probabilistisk sensitivitetsanalyse for de viktige variablene i modellen. Man burde også
vurdertom det var nødvendig med en DES-modell,  gitt at senkomplikasjoner synes å spille en
mindre rolle for analysen av Byetta. Det synes derfor ikke sentralt å ha en modell som gir en
svært realistisk modellering av sykdomsforløpet ved diabetes.  Man kunne dermed kanskje ha
valgt en enklere modell f. eks en kohortmodell.

Utover dette viser Legemiddelverkets gjennomgang av søkers helseøkonomiske analyse at
denne på en del områder er av god kvalitet og bygger på solid dokumentasjon.
Legemiddelverket har imidlertid også funnet en del mangler.  Dette gjelder særlig:

• Exenatid er sammenliknet med blandingsinsulin i kombinasjon med metformin og
sulfonylurea.  Dette er et behandlingsregime som er lite brukt i Norge.  Valget av
behandlingsregime gjør også at doseringen av insulin er lavere enn i norsk praksis

•  Modellert pasientpopulasjon avviker fra norske pasienter med diabetes type 2.
• Ekstrapolering av effekten av exenatid på vekt utover varigheten av de kliniske

studiene.
• Effekten av vektendringer på helsenytte.
•  Svakheter ved modelleringen av kostnader.
• Håndtering av usikkerhet

6.1.2 Sammenlikningsalternativ

Når det gjelder valg av sammenlikningsalternativ blir spørsmålet om det behandlingsregimet
som er valgt vil ha en annen klinisk effekt enn det alternativet som er vanlig å bruke i Norge.
Når det gjelder blodsukker,  blodtrykk og lipider er det mindre grunn til å tro at avviket
mellom valgt sammenlikningsalternativ og norsk praksis påvirker resultatet av modellen.
Dette blant annet fordi en meta-analyse viser liten forskjell i effekt av NPH-insulin og
blandingsinsulin,  men særlig fordi sensitivitetsanalyser viser at resultatene av modellen i liten
grad er sensitiv for variasjon i effekt på blodsukker,  blodtrykk og lipider.

Når det gjelder vekt er imidlertid avviket mer problematisk.  Det finnes lite data som
sammenlikner effekten av blandingsinsulin kombinert med metformin og sulfonylurea med
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NPH-insulin alene eller i kombinajson med metformin. Valget av msu inregune vil
sannsynligvis påvirke insulindosering og dermed også vekten. Samtidig er det vist at
modellens resultater er følsom for endringer i behandlingenes effekt på vekt. Det er vanskelig
å forutsi hvordan dette vil slå ut fordi det foreligger flere sannsynlige sammenhenger som kan
motvirke hverandre. Tilleggsbehandling med både metformin og sulfonylurea kan gi lavere
insulindosering og dermed også mindre vektøkning noe som taler for at valget av
sammenlikningsalternativ er konservativt. På den annen side er sulfonylurea kjent å gi
vektøkning noe som vil gi den motsatte effekt.

Usikkerheten knyttet til valget av sammenlikningsalternativ er en usikkerhet som går utover
det man får analysert gjennom å variere effektanslagene innenfor konfidensintervallenefra
den kliniske studien.

6.1.3 Pasientkjennetegn

Den modellerte pasientpopulasjonen avvikerfra en norsk pasientpopulasjon med diabetes
type 2 på noen vesentlige punkter. Disse forskjellene fra en norsk populasjon synes
motstridende når det gjelder effekt på risiko for diabeteskomplikasjoner. Hbalc synes høyere
enn i Norge og bruk av blodtrykkssenkende og kolesterolsenkende legemidler lavere. Dette
peker i retning av at risikoen for komplikasjoner overdrives. 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 Ekstrapolering a v effekt på vekt

I den helseøkonomiske modellen er det forutsatt at pasientene fortsetter behandlingen resten
av deres levetid mens data om klinisk effekt bygger på randomiserte studier med maksimalt
ett års varighet. Ekstrapoleringen av behandlingseffekt utover det første året er derfor
forbundet med betydelig usikkerhet. Sensitivitetsanalysene viser at det særlig er
ekstrapoleringen av effekten på vekt som er av betydning for modellens resultater.

Modelleringen av vektutvikling utover det første året er i stor grad bygget på antagelser. Det
finnes ikke data om utviklingen av forskjellen i vekt mellom brukere av exenatid og insulin
utover ett år. I en oppfølgingsstudie så man at vektnedgangen flatet ut etter tre år, men studien
hadde ingen kontrollgruppe. Om vektforskjellen mellom de to behandlingene øker, avtar eller
holder seg konstant utover det første året er derfor beheftet med stor usikkerhet. I den
helseøkonomiske modellen er det antatt at vektforskjellen øker det andre året og at den så
holder seg konstant. Vektforskjellen over tid er en parameter som har stor betydning for
resultatene av modellen, men er i utilfredsstillende grad gjort til gjenstand for
sensitivitetsanalyser.

6.1.5 Modellering av betydningen av vektendring for helsenytte

En del studier har funnet en sammenheng mellom 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 konservative i den forstand at nyttetapet de finner ligger lavt i forhold til
mange av de andre studiene. Styrken og formen på sammenhengen mellom 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 gjelder bla.:

• Styrken og formen på sammenhengen mellom vekt og nytte utover år 2. Eli Lilly antar
en lineær sammenheng mens andre studier tyder på at sammenhengen varierer med
BMI i utgangspunktet,  størrelsen på vektendringen og kjønn.

• Eli Lilly har  brukt to ulike sett nytteverdier knyttet til vekt avhengig av når i forløpet
vi befinner oss og det er derfor usikkert om nytteverdiene er modellert på en
konsistent måte. Det er imidlertid en styrke at det er gjort en sensitivitetsanalyse der
samme nytteverdier er brukt for hele modellens varighet.

6.1.6 Kostnader

Det er en det svakheter ved modelleringen av kostnader. Innsparingene som følger av de
beregnede reduksjoner i komplikasjoner er imidlertid relativt små sammenliknet med
økningen i legemiddelutgiftene.  Sensitivitetsanalysen viser at modellens resultater er lite
følsomme for variasjoner i kostnadene.  Usikkerheten rundt kostnadsberegningene antas derfor
i liten grad å påvirke resultatet av modellen.

6.1.7 Håndteringen av usikkerhet

Enveis sensitivitetsanalyser viser at modellens resultater er mest følsomme for antagelser om
pasientenes vektutvikling og helsenytten som er knyttet til denne. Samtidig er det knyttet stor
usikkerhet til pasientenes vektutvikling og styrken og formen på sammenhengen mellom vekt
og livskvalitet.  Denne usikkerheten er håndtert på en utilstrekkelig måte av flere grunner:

• Man har ikke gjort sensitivitetsanalyser av å variere vektforskjellen mellom de to
behandlingene i de to første årene og i senere år.

• Sammenhengen mellom vekt og nytte er i noen grad utforsket gjennom enveis
sensitivitetsanalyser,  men det hadde vært ønskelig med mer detaljerte analyser av
dette.

• Det er også ønskelig at sammenhengen mellom vekt og nytte utforskes som del av
flerveis sensitivitetsanalyser.  Fordi variasjonen i variabler kan være avhengige av
hverandre er enveis sensitivitetsanalyser utilstrekkelig for å analysere den fulle
usikkerheten rundt vekt og helsenytte.

Legemiddelverket har derfor forsøkt å få Eli Lilly til å utføre ytterligere sensitivitetsanalyser
knyttet til modelleringen av vektutvikling og sammenhengen mellom vekt og helsenytte.
Dette har imidlertid vist seg i liten grad å være mulig på grunn av måten denne
sammenhengen er modellert på.

Usikkerhet i analysen er hovedsakelig håndtert gjennom enveis sensitivitetsanalyser og
CEAC. Hvis man endrer sentrale variable i modellen en for en synes modellen fortsatt å gi
kostnadseffektive resultater.  Et problem med enveis sensitivitetsanalyser er imidlertid at det er
lett å finne ekstreme verdier,  men vanskelig å bestemme hvor sannsynlige de er.  Det er også
ofte usannsynlig at enkeltparametere separat vil endre beslutningen. Selv om ikke en enkelt
variabel alene ser ut til å endre beslutningen kan det være betydelig usikkerhet når flere
variabler sees i sammenheng.  Enveis sensitivitetsanalyser undervurderer derfor usikkerheten
(41). Det er derfor viktig også å gjøre flerveis sensitivitetsanalyser.

En CEAC kan kun brukes til å analysere parameterusikkerhet og kan ikke brukes for å
vurdere annen usikkerhet som usikkerhet knyttet til modellstruktur eller metodologiske valg.
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En CEAC sier heller ikke noe om konsekvensen av å ta feil og gir dermed i t e
ing

grunnlag for å  vurdere usikkerheten.  Dette kan analyseres gjennom en analyse av net benefit.
Dette er ikke gjort. Det ville også være mulig å  analysere enkeltparametres betydning for
usikkerheten,  noe som heller ikke er gjort.

Svakhetene i håndtering av usikkerhet er av størst betydning når det gjelder vektutvikling og
sammenhengen mellom vekt og nytte.

Vurdering av kostnadseffektiviteten

Modellens hovedalternativ viser en kostnadseffektivitet på ca 80 000 kr per QALY  vunnet.
Legemiddelverket fester imidlertid ikke lit til en del av de antagelser som er gjort i modellens
hovedalternativ.  Når det gjelder noen av disse antagelsene er det gjort
enveissensitivitetsanalyser som selv om de ikke er perfekte utforsker usikkerheten et stykke
på vei.  Dette gjelder særlig effektforskjellen mellom de to alternativene når det gjelder Hbal c,
lipider og hypoglykemier,  kostnadsforskjeller knyttet til  valg av sammenlikningsalternativ og
dosering og antagelser om sammenhengen mellom BMI og nytte.  Det er ikke gjort
senstivitetsanalyser der alle disse forholdene er variert samtidig og det vil ikke være helt
korrekt bare å addere endringene i kostnaden per QALY. Legemiddelverket har likevel gjort
enkle scenarioberegninger for å utforske denne usikkerheten.  Disse er vist i tabell 18.
Sensitivitetsanalyser markert med stjerne er Legemiddelverkets beregninger. Disse baserer
seg på at endringer i QALY-forskjellen eller kostnadsforskjellen kan adderes, dvs. at
endringene som gjøres er uavhengige av hverandre.  Dette kan virke rimelig f, eks når det
gjelder endringer i Hbal c-forskjellen mellom behandlingen og valg av nytteverdier for BMI-
endringer.  Vi har gruppert analysene i to basert på om de påvirker kun kostnadsforskjellen
eller kun QALY-forskjellen.  Det virker også rimelig å legge sammen sensitivitetsanalyser fra
ulik gruppe.  Beregningene er presentert i tabell og resultatene er oppsummert under:

• Bytter man ut prisen for insulin aspart med prisen for NPH-insulin stiger kostnaden
per QALY vunnet til 91 000 kroner.  Eli Lilly  har antatt en reduksjon i bruk av
blodsukkermåling ved bruk av exenatid. Denne reduksjonen er usikker.  Tar man
blodsukkermålinger ut av analysen øker kostnad per QALY til  98 000 kroner. Eli Lilly
har antatt et relativt lavt forbruk av insulin.  Øker man doseringen bedrer dette
kostnadseffektiviteten for exenatid,  dette kan imidlertid også påvirke effekten.

• Av grunner angitt over velger Legemiddelverket å fokusere på nytteverdier for endring
i BMI  fra CODE-2. Når CODE-2 verdier brukes for hele modellens tidsperiode øker
kostnad per QALY vunnet til 123 000 kroner. CODE-2 verdiene er imidlertid usikre.
Reduseres nyttegevinsten med 25 % øker kostnad per QALY  til 145 000 kroner. Økes
nyttegevinsten med 25 %  synker kostnaden per QALY vunnet til 107 000 kroner.
Regner man ikke med noe nyttetapet forbundet med økning i BMI blir kostnaden per
QALY  vunnet 315 000 kroner.  Ut fra dokumentasjonen redegjort for over er imidlertid
dette en lite sannsynlig antagelse.

• Som beskrevet er det problemer knyttet til anslaget over forskjellen i effekt mellom
exenatid og insulin aspart når det gjelder Hbal c, lipider og hypoglykemier.  Antar man
at det ikke er noen forskjell mellom behandlingene når det gjelder disse parametrene
og samtidig bruker livskvalitetsverdier fra CODE-2 blir kostnaden per QALY vunnet
147 000 kroner.

• Legger man sammen antagelsene om ingen reduksjon i blodsukkertester,  NPH-pris,
verdier fra CODE-2 og ingen forskjell i Hbalc, lipider og hypoglykemier holder
kostnaden per QALY vunnet seg fortsatt under 200 000 kroner.
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Tabell 17.Ytterli ere sensitivitetsanal er

Sensitivitetsanal er
Forskjell i

ALY Kostnadsforsk'ell IKER
Hovedalternativet 0,64 51 042 79 753
Sensitivitetsanal ser som åvirker ALY
Verdier fra code-2 0,41 50 533 123 250
Verdier fra code2 minus 25 % 0,346 50 391 145 638
In enn eeffekt av endrin i BMI 0,16 50 360 314 752
In en forskjell i Hbal c o verdier fra code-2 0,362 53 206 146 977
Sensitivitetsanalyser som påvirker
kostnader
In en reduksjon i blodsukkertester 0,64 62 952 98 363
Pris for insulin som NPH-insulin 0,64 57 924 90 506
Ingen reduksjon i blodsukkertester pris som
NPH* 0,64 69 834 109116
Ingen Hbalc-forskjell, code-2, ingen
blodsukkertest, NPH- ris* 0,362 69 834 192 912
Vektutviklin
Jevn tilnærmin i vekt* 0,262 69 834 266 542
Jevn tilnæimin i vekt, code-2 minus 25 %*0,2236 69 834 312 317
* 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 konfidensintervallene fra studien til Nauck. Dette påvirker i
liten grad kostnadseffektiviteten. Nytten er imidlertid ikke inkludert i denne
sensitivitetsanalysen da man i hovedmodelleringen av komplikasjoner og ressursbruk ikke
endrer pasientenes vekt utover år 1. Siden vekt først og fremst påvirker kostnadseffektiviteten
gjennom nytte, og ikke via komplikasjoner og ressursbruk, er derfor dette resultatet lite
overraskende.

Når det gjelder den delen av modellen som gjelder sammenhengen mellom vektutviklingen og
nytte basert på verdier fra Matza er denne utformet på en slik måte at nytten for de første to
årene er låst til en vektendring på 3 % og 5 %.  Det er dermed ikke mulig å  gjøre en
sensitivitetsanalyse av vektendringen de første to årene. Den eneste sensitivitetsanalysen
knyttet til sammenhengen mellom vektutvikling de to første årene og nytte blir derfor
sensitivitetsanalysen omtalt over der man bruker verdiene fra Bagust (CODE-2) også for de to
første årene.

Utover år 2 er nytteendringen modellert på en annen måte (ved datafra CODE-2) og det er
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. Vektforskjellen mellom
alternativene reduseres dermed. Dette påvirker i liten grad resultatene av modellen. Verdien
av denne sensitivitetsanalysen er imidlertid relativt begrenset da det kun er mulig å variere
vektendringen opp til og med år 4.
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vektutvikling og sammenhengen mellom vekt og nytte som del av flerveis
sensitivitetsanalyser.  Langtidsutvikling i vekt faller inn under ekstrapolering av effektfra
kliniske studier og usikkerheten rundt dette bør håndteres gjennom scenarioanalyser. Den
valgte modellen gjør imidlertid ikke dette mulig.

Vi er derfor overlatt til å vurdere sannsynligheten av de antagelsene som er gjort og hvilke
effekter de kan ha på resultatene av modellen ut fra det som måtte foreligge av annen
dokumentasjon.  Når det gjelder insulin foreligger det noe dokumentasjon som kan tyde på at
antagelsen om konstant vektutvikling på lang sikt ikke er alt for usannsynlig. Dette er
redegjort for over. Når det gjelder langtidsutvikling av vekt for pasienter på exenatid finnes
ingen dokumentasjon og vi er overlatt til å basere oss på gjetninger fra eksperter eller data fra
andre tiltak for vektreduksjon.  Dette er diskutert over.  Ut fra dette har legemiddelverket
forsøkt å regne på et alternativ der vektforskjellen i exenatid og insulingruppen forsvinner
jevnt og gradvis over 10 år. Legemiddelverket finner dette scenarioet mer sannsynlig enn Eli
Lillysantagelse om konstant vektforskjell.

10 år er gjennomsnittlig forventet levetid for pasientene i modellen.  Med en jevn tilnærming i
vekt skulle 50 % av nyttegevinsten av vektforskjellen over de 8 siste av de 10 årene forsvinne.
Hvis nyttegevinsten de to første årene var like stor som de etterfølgende årene ville 40 % av
nyttegevinsten i modellen forsvinne. Nå er imidlertid nyttegevinsten noe mindre i starten slik
at tapet i prosent kanskje er litt større. Dette ser vi bortfra.  Hvis manregner ut fra Code-2
verdier er den totale nyttegevinsten i modellen 0,41 per pasient,  mens hvis man ikke
inkluderer nyttegevinst av BMI er den kun 0,16. Samlet nyttegevinst som følge av
vekteffekten på nytte blir da 0,25.  40 % av dette er 0,1 som da trekkes fra den totale
nyttegevinsten.  Gjør man dette i forhold til alternativet beregnet over med ingen forskjell i
blodsukkertester, NPH-pris,  nytteverdier fra CODE-2 og ingen forskjell i Hbal c far man en
kostnad per QALY  vunnet på 267 000 kroner. Bruker man verdier fra CODE-2  redusert med
25 % blir kostnaden per QALY vunnet 312 000. Dette er resultater som fortsatt vanligvis
regnes som kostnadseffektive.

Beregningene over dekker ikke den usikkerheten som ligger i forhold til vektutviklingen de to
første årene.  Denne usikkerheten springer ut av vanlig utvalgsusikkerhet,  men også mulige
skjevheter i sammenlikningsalternativene bla. på grunn av mulige skjevheter i doseringen.
Effekten av dette på nytten har ikke vært mulig å utforske videre fordi modellen ikke tillater
det. Det er imidlertid grunn til å tro at dette ikke vil påvirke resultatet av modellen så sterkt at
kostnaden per QALY £ eks overstiger 500 000 kroner.  Når det gjelder utvalgsusikkerhet er
forventingsverdien den som er brukt i modellen.  Når det gjelder systematiske skjevheter f. eks
knyttet til dosering kan det være grunn til å tro at eventuelle økninger i insulindosering har
effekter som trekker i begge retninger og derfor til en viss grad utjevner hverandre,  dvs. at økt
effekt på f.  eks Hbal c motvirkes av økte kostnader og økt vekt. Fjerner man sulfonylurea kan
dette gi redusert vekt og kostnader,  men krever kanskje økt insulindosering som motvirker
dette igjen.

Svakhetene ved modelleringen gjør det vanskelig å konkludere sikkert med om exenatid er
kostnadseffektivt eller ikke for hele pasientgruppen det er søkt refusjon for.
Sensitivitetsanalyser viser at vektutvikling og nytte knyttet til vektutviklingen er de variable
modellen er mest følsom for. Samtidig er de antagelsene som er gjort på disse områdene
usikre. Svakheter ved analysens håndtering av usikkerhet gjør det vanskelig å konkludere med
om det er en sannsynlighetsovervekt for å exenatid er kostnadseffektivt.  Beregninger
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mottattresultater som gjør det mulig å beregne konsekvensene for helseeffekter og
ressursbruk av å fatte feil beslutning,  dvs. gi exenatid refusjon selv om det ikke er
kostnadseffektivt.

NICE har gjort en helseøkonomisk analyse som kommer til det motsatt resultat av Eli Lilly.
Forskjellen i modelleringen synes særlig å  gå på inkludering av vekt og nytte knyttet til vekt
og varigheten av behandlingen.  Hvis NICE hadde brukt samme antagelser som Eli Lilly på
disse punktene er det mye som taler for at NICEs modell også ville kommet til at exenatid var
kostnadseffektivt. Siden Eli Lilly og NICE bruker ulike modeller (CORE vs UKPDS) er det i
hvert fall til en viss grad konsistens mellom analysene noe som reduserer modellusikkerheten
noe.

6.2 Valg av refusjonsordning

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

Det er forhold som tyder på at kostnadseffektiviteten kan være bedre for visse undergrupper
av pasienter.  Dette vil være pasienter som kan antas å ville miste mye vekt,  der vekttapet vil
bety mye for den helserelaterte livskvaliteten og der kostnadsforskjellen mellom legemidlene
er lavere fordi pasientene bruker store doser insulin.  Dette vilantagelig særlig gjelde pasienter
med betydelige overvektsproblemer.

Legemiddelverket har fått Eli Lilly til å gjøre en sensitivitetsanalyse der man varierer
pasientenes BMI i utgangspunktet.  I modellens hovedalternativ har pasientene et gjennomsnitt
på 30,4. Når man begrenser gruppen som får behandling til de med BMI over 30 bedres
kostnadseffektiviteten noe og når man setter grensen ved BMI på 32 forbedres den ytterligere.
Personer med BMI over 32 % av populasjonen i modellen. Eli Lilly oppgir at personer med
BMI over 30 utgjorde 42 % av personer med diabetes type 2 i Rogaland-Salten
undersøkelsen.  Dette er basert på personlig kommunikasjon fra John Cooper ved Universitetet
i Bergen.

Tabell 18. Kostnadseffektivitet i ulike sub er definert ut fra BMI
Pasien o ulas'on Kostnad er ALY
Hovedalternativ BMI snitt 30,4 80 000
BMI > 30 70000
BMI > 32 65000

Å begrense refusjon til personer med betydelig overvektsproblemer vil derfor antagelig øke
sannsynligheten for at refundert behandling med exenatid blir kostnadseffektiv.
Legemiddelverket går derfor inn for at refusjon begrenses til pasienter med BMI over 30.
Valget av denne grensen er begrunnet ved at:
1. Pasientkjennetegn for pasienter i den helseøkonomiske modellen er hentet fra studien til
Nauck hvor gjennomsnittlig BMI var 30,4. Kostnadseffektiviteten synes å bedre seg en del
ved å konsentrere seg om de som har BMI over 30.
2. Skillet mellom overvekt og fedme settes ofte til BMI=30.
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Vektnedgang er av stor betydning for exenatids kostnadseffektivitet. Samtidig er
vektutviklingen hos 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 behandlingen påvirker livskvaliteten på lang sikt

• Hvor lenge insulinbehandlingen utsettes, hvordan blodsukkerkontrollen har vært
under denne tiden og hvilken betydning dette har for pasientenes helse

• Hvor mange hjertekarhendelser som unngås med vanglig behandling eller
insulinbehandling. Hvis ikke en studie på hjertekarhendelser allerede 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 Legemiddelverket som til UN-
Legemiddelverket vil derforgjørerefusjonen midlertidig og fortsatt refusjon utover 2011
gjøres avhengig av innsendte data om forholdene nevnt over. Videre forventes det at det
sendes inn en transparent beskrivelse av modelleringen av sammenhengen mellom vekt og
nytte.

0*

Exenatid har egenskaper som kan gjøre det populært å bruke. Vi tenker her på slankeeffekten.
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
administrasjonsmåte som i betydelig grad svekker faren for bruk utenfor refusjonsvilkår.
Samlet sett mener Legemiddelverket derfor denne er liten. Det er likevel grunn til å følge
salgsutviklingen og revurdere refusjon etter 3 år.

Forslag til refusjonsvilkår hvis exenatid innvilges generell refusjon

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med
metformin og/eller sulfonylurea hos pasienter som ikke har oppnåddtilstrekkelig glykemisk
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.
Forskrivning kan kun foretas i samråd med spesialist i indremedisin eller
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Navn på
spesialist/sykehusavdeling skal dokumenteres i journal.
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Selv om det er vanskelig å trekke en konklusjon om kostnadseffektivitetentil exenatid tyder
beregningene som er gjort på at legemidlet gir merkostnader i forhold til mereffektene som
antagelig ligger omkring eller litt under grensen for det som vanligvis regnes som
kostnadseffektivt.

Statens legemiddfly rk, 22-12-2008

Erik Hviding
seksjonssjef
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