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FORORD
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning
av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer,
etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i
blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier
som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et
legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:
a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,
b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode,
c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon, og
d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til
de fire faglige kriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere men
bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av
søkeren og skal legges ved søknaden.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall,
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater.
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser.
Legemiddelverket kan ved behov innhente tilleggsopplysninger hos søkeren eller på egen
hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og
kostnadseffektivitet.
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er
tilgjengelig for allmennheten (www.legemiddelverket.no)
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OPPSUMMERING

Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for eksenatid (Byetta) etter forskrift av 28. juni 2007
nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) §
2.
Medisinsk godkjent indikasjon:
Eksenatid er indisert til behandling av type 2-diabetes mellitus i kombinasjon med:
- metformin, sulfonylureapreparat, tiazolidindioner, metformin og sulfonylurea, metformin
og tiazolidindion
Hos voksne som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte
dose av disse legemidlene. Byetta er også indisert som tilleggsbehandling til basal insulin,
med eller uten metformin og/eller pioglitazon hos voksne som ikke har oppnådd
tilstrekkelig glykemisk kontroll med disse medikamentene.
Bakgrunn:
Eksenatid har generell refusjon for behandling av type 2 diabetes mellitus kun i
kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som
alternativ før oppstart. Legemiddelfirma søker nå om generell refusjon av eksenatid for
behandling av type 2 diabetes i kombinasjon med basal insulin.
Vedtak:
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-21, er eksenatid (Byetta) innvilget
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 med følgende informasjon:
Refusjonsberettiget bruk: Til behandling av type 2-diabetes mellitus i kombinasjon med
metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har
oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskoder:
ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

T90

Diabetes type 2

198

E11

Diabetes mellitus type 2

198

Vilkår: 198: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med: - kombinasjonen av metformin og
sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for
ikke å bruke sulfonylurea, eller - sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende
medisinske grunner for ikke å bruke metformin
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BAKGRUNN

1.1 Diabetes mellitus type 2 (1)
Diabetes er en kronisk metabolsk sykdom som over tid fører til en rekke komplikasjoner
knyttet til langvarig hyperglykemi; som retinopati, nevropati og kardiovaskulær sykdom.
Sykdommen deles inn i type 1 og type 2 (T2D). Det er kun T2D som er relevant for denne
refusjonssøknaden grunnet eksenatides indikasjon.
Type 2 diabetes er en alvorlig sykdom som kan føre til store helsemessige komplikasjoner.
De akutte komplikasjonene ved diabetes er hyperglykemi. Utviklingen av
senkomplikasjoner er avhengig av hvor lenge man har hatt sykdommen, og hvor godt
regulert den har vært.
Legemiddelforskriftens krav til at legemiddelet skal brukes til behandling av alvorlig
sykdom er oppfylt.
Søker antar at rundt 650 pasienter vil bruke eksenatid i kombinasjon med basal insulin om
5 år.
1.2 Behandling
Det finnes retningslinjer for behandling av diabetes. Retningslinjene forventes å oppdateres
i 2016.
Legemiddelverket henviser til retningslinjene (1) samt publiserte refusjonsrapporter for
andre legemidler til behandling av T2D.
Retningslinjene omtaler ikke bruk av GLP-1 analoger i kombinasjon med basal insulin
ettersom GLP-1 analoger har fått utvidet indikasjon og bruk etter at retningslinjene for
behandling av diabetes type 2 ble publisert i 2009.
Ved diabetes type 2 er det behov for behandling over en langvarig periode, som regel
livsvarig. Legemiddelforskriftens krav til langvarigbehandling anses som oppfylt.
1.2.1 Behandling med eksenatid (Byetta)
Behandling med eksenatid skal initieres med 5 mikrogram eksenatid gitt to ganger daglig
(BID) i minimum én måned for å bedre toleransen. Dosen med eksenatid kan deretter økes
til 10 mikrogram to ganger daglig (BID) for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.
Høyere doser enn 10 mikrogram to ganger daglig (BID) er ikke anbefalt.
Eksenatid anbefales til pasienter med type 2 diabetes som allerede får metformin, et
sulfonylureapreparat, pioglitazon og/eller et basal insulin. Bruken av eksenatid kan
fortsette når basal insulin legges til eksisterende terapi.
Det er ikke nødvendig å justere eksenatid-dosen basert på daglig selvmonitorering av
blodglukose. Selvmonitorering av blodglukose kan imidlertid bli nødvendig for å justere
dosen av sulfonylurea eller dosen av basal insulin.
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1.2.2 Behandling med komparator (lixisenatid (Lyxumia) og hurtigvirkende
insulin)
Per i dag finnes det flere preparater til behandling av T2D som i den senere tid har fått
utvidet indikasjon slik at den også omfatter behandling i kombinasjon med basal insulin.
Før dette, var det hurtigvirkende insulin som var behandlingsstandard dersom pasientene
ikke oppnådde tilstrekkelig kontroll med basal insulin i kombinasjon med metformin
og/eller sulfonylurea.
DPP4-hemmere og SGLT2 har refusjon i kombinasjon med insulin.
Når det gjelder GLP-analoger, er det lixisenatid som fikk refusjon først.
Det er fortsatt et stort antall pasienter som bruker hurtigvirkende insulin.
Lixisenatid har økt salget betraktelig etter innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon.
Legemiddelverket godtar lixisenatid og hurtigvirkende insulin som komparatorer.
Behandling med Lixisenatid:
Lixisenatid doseres med en opptitrering der startdosen er 10 mikrogram én gang
daglig i 14 dager. Vedlikeholdsdosen er 20 mikrogram daglig fast fra dag 15.
Lixisenatid doseres én gang daglig, i løpet av timen før et av dagens måltider. Det
anbefales at den fastende injeksjonen gis til det samme måltidet hver dag, til det
mest passende måltidet. Dersom en dose ikke blir gitt skal den injiseres i løpet av
timen før det neste måltidet. Dersom lixisenatid legges til eksisterende
metforminbehandling kan metformindosen beholdes uendret. Det henvises til
retningslinjer og SPC for lixisenatid for ytterligere informasjon.
Behandling med basal insulin:
Det henvises til retningslinjer og SPC for de ulike hurtigvirkende insuliner
(www.legemiddelverket.no).
Legemiddelverket har vurdert hvorvidt DPP4- hemmere eller SGLT2 også kan være
aktuelle komparatorer. Legemiddelverket anser at gitt tidsrommet fra disse preparatene
fikk refusjon og at disse er i tablettform så er de mindre relevante som komparatorer.
Allikevel mener Legemiddelverket at en gruppegjennomgang for refusjon av legemidler til
behandling av T2D kan være aktuelt å gjennomføre på et senere tidspunkt.

2

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR EKSENATID (BYETTA)

Det finnes fire RCT studier der eksenatid brukes i kombinasjon med insulin:
Arnold S et al. (2)
Buse JB et al. (3)
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Riddle et al. (4) og
Diamant et al. (5).
I Diamant et al. (5) sammenlignes eksenatid+ basal insulin med basal insulin+ insulin
lispro (metformin i bunn hos flest pasienter). I denne studien viste eksenatid en
sammenlignbar effekt på HbA1c men fordelaktig effekt på vekt (nedgang) og insidens av
hypoglykemier.
Det finnes en studie, GetGoal-X, der lixisenatid sammenlignes med eksenatid (basal
insulin er ikke en del av behandlingsarmene i denne studien). Resultatene viste at
lixisenatid er non- inferior til eksenatid.
Indirekte sammenligninger
Det ble ikke tilsendt indirekte sammenlikning mellom eksenatid og lixisenatid i den
opprinnelig søknaden, men det ble ettersendt på forespørsel i løpet av saksbehandlingen.
2.1 Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon
Legemiddelverket hadde noen uklare punkter som ble etterspurt i klokkestoppbrev.
Søkeren sendte, etter Legemiddelverkets innspill, en oppdatert indirekte sammenligning,
fra den som ble sendt da Legemiddelverket vurderte refusjonsverdighet for dapagliflozin
(ref. legemiddelverkets saks nr. 13/00202).
Den oppdaterte sammenligningen tar en bayesiansk tilnærming (noe som
Legemiddelverket anser som riktigere i dette tilfellet) og inkluderer resultatene fra GLP -1
analogene (ikke liraglutid).
Det er følgende studier som ble lagt til i forbindelse med vurderingen av eksenatid:
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Figur 1:Studiene som ble inkludert for effekt i vektendring i den oppdaterte ITC. A) Alle studiene, B) Studier
med stabil dose insulin C) TTT insulin regime studier
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Figur 2: Studiene som ble inkludert for effekt i blodtrykk den oppdaterte ITC.
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Figur 3: Studiene som ble inkludert for effekt i hypoglykemier i den oppdaterte ITC. A) Alle studiene, B) Studier
med stabil dose insulin C) TTT insulin regime studier

Siden denne indirekte sammenligningen er en oppdatert versjon av ITC som
Legemiddelverket vurderte da refusjonsverdighet for dapagliflozin ble vurdert (ref.
legemiddelverkets saks nr. 13/00202), vil Legemiddelverket ikke bruke tid på å redegjøre
det tekniske fra den indirekte sammenligningen i denne rapporten grunnet likheten med
den allerede vurderte ITC fra 2013.
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2.1.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 1
Legemiddelverket mener at det er vanskelig å forutsi den aktuelle pasientpopulasjon for
behandling av pasienter med T2D som vil bruke eksenatid i kombinasjon med basal
insulin. I tillegg brukes det indirekte sammenligninger der pasientpopulasjonenes
kjennetegn er variable (det tas høyde for dette i analysene).
Legemiddelverket antar at pasientpopulasjonene som er brukt i kliniske studier, samt
utfallsmålene vil kunne overføres til en norsk (begrenset) pasientpopulasjon som vil ha
behov for behandlingen med eksenatid i kombinasjon med basal insulin.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
Intervensjon (eksenatid to ganger daglig) er i henhold til SPC og norsk klinisk praksis. Det
forutsettes at behandling med metformin legges i bunn hos alle pasienter.
Komparator i forhold til klinisk praksis
Legemiddelverket anser hurtigvirkende insulin og lixisenatid som relevante komparatorer.
Legemiddelverket mener ettersendt indirekte sammenligning samt data fra non-inferior
studien er godt nok til å dokumentere effektforskjell mellom eksenatid og relevante
komparator.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Resultatene er relevante for vurderingen av effektdata samt kostnadseffektiviteten.
2.1.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Innsendt dokumentasjon har tilfredsstillende kvalitet med den usikkerheten en indirekte
sammenligning innebærer. Legemiddelverket mener dokumentasjonen er tilstrekkelig for å
akseptere de anslåtte effektforskjellene mellom eksenatid og de relevante komparatorene.

3

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV EKSENATID (BYETTA)

Søker har utviklet en modell som er benyttet for å rapportere resultater fra tre cost utilityanalyser (CUA) der eksenatid i kombinasjon med basal insulin og metformin
sammenlignes med henholdsvis
1. Metformin, basal insulin og placebo
2. Metformin, basal insulin og hurtigvirkende insulin
3. Metformin, basal insulin og lixisenatid.
Modellen beregner kostnader per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) og per vunne
leveår.

1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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Legemiddelverket anser henholdsvis scenarioene 2 og 3 som mest relevante for
vurderingen.
Heretter vil denne rapporten vurdere kostnadseffektivitet av eksenatid med metformin i
bunn i alle scenarioene selv om det ikke alltid er spesifisert.
3.1 Modell, metode og forutsetninger
Formålet med de innsendte analysene er å sannsynliggjøre kostnadseffektiviteten av
eksenatid i kombinasjon med basal insulin i behandling av pasienter med diabetes type 2
(T2D) som ikke er tilstrekkelige kontrollert med kombinasjonen basal insulin og
metformin.
Modellen er en «discrete-event simulation» (DES) modell. Modellen er laget for å kunne la
én og én pasient bli simulert i en valgt tidsperiode. Søker har valgt en Excel-modell som
benytter seg av eksterne moduler (programmert i C++) for selve beregningene i
simuleringene. Søkers base case har en tidshorisont på 40 år og en sykluslengde på 6
måneder. I hver syklus kan pasienten oppleve forskjellige diabetes-relaterte hendelser og
bivirkninger, og det er en risiko for å dø. Alle hendelser, kostnader og all helsenytte som
pasienten har i perioden lagres som en del av historikken til pasienten for den aktuelle
simuleringen. Risikofaktorene og komorbiditeten til pasienten oppdateres (disse er i stor
grad basert på risiko-ligninger fra UKPDS 68 (6)), og hvis pasienten sin simulering ikke er
ferdig fortsetter neste syklus på samme vis. Dersom pasienten har fullført hele
modellsimuleringen eller dør så avsluttes simuleringen for pasienten, og all informasjon for
pasientforløpet lagres for å kunne se på resultatet for hele kohorten etter at alle
pasientforløpene er simulert. Modellen simuleres to ganger for den samme kohorten, én
gang der de behandles med eksenatid og én gang der de behandles med komparator. En
skisse av modellforløpet er vist i figuren under.
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Figur 4: Skisse av modellens forløp.
Initialise patient
Set baseline demographics
and risk factor profiles

Stop simulation and
collate all statistics

End of
simulation?

Simulation time
horizon reached?

Increment simulation cycle
(half-year)

Begin simulation
for individual

Check for event
MI
Stroke
CHF
IHD
Blindness
Nephropathy
Amputation
CV death
Non-CV death
Hypoglycaemic event
(symptomatic, severe,
nocturnal)

Apply costs
Complication costs
Treatment costs
Maintenance costs

Utilities

Death event?

Apply appropriate
utility tariff

Update
Co-morbidities, risk factors
and treatment statue

Update costs,
lifeyears and QALYs

Kilde: AstraZeneca

Pasientpopulasjonens kjennetegn ved behandlingsstart tilsvarer personer som ikke er godt
kontrollerte på basal insulin og metformin, og som trenger tilleggsbehandling for å oppnå
glykemisk kontroll.
Risikoen for diabetesrelaterte hendelser avhenger av baselinekarakteristikker og
risikofaktorer. Risikofaktorene har naturlige forløp, og i tillegg påvirkes de av behandling.
I søkers basecase vil behandling typisk foregå i 3-5 år avhengig av baseline HbA1c-nivå og
behandling. Generelt skjer en HbA1c-reduksjon ved oppstart på en behandling, men denne
effekten avtar og HbA1c begynner på et tidspunkt å øke igjen (HbA1c «creep»). Ved en
forhåndsdefinert terskelverdi bytter pasientene fra behandlingen de er på og bytter til basal
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bolus insulin. Dette kan velges i modellen, og søkers base case forutsetter en HbA1cterskel på 8,2.
Modellen beregner resultater for inkrementelle kostnader, inkrementell nytte og den
inkrementelle kostnad- effekt ratioen (IKER) ved å tilknytte kostnader og nyttevekter til de
tilstandene som vises i figur 4.
3.1.1 Analyseperspektiv
Analysen har et begrenset samfunnsperspektiv hvor de langsiktige kostnadene og
helsekonsekvensene av behandling blir estimert. Indirekte kostnader er ikke inkludert,
søker mener dette er konservativt.
Diskontering gjøres med 4 % for både kostnader og QALY.
3.1.2 Pasientpopulasjonen
Pasientpopulasjonens kjennetegn ved behandlingsstart tilsvarer personer som ikke er godt
kontrollerte på basal insulin og metformin, og som trenger tilleggsbehandling for å oppnå
glykemisk kontroll og er basert hennholdvis på Diamant et al 2014 (vises i tabell 1) og
innsendt ITC (vises i tabell 2).
Tabell 1: Pasient kjennetegn fra Diamant 2014, brukt i analysen der hurtigvirkendeinsulin er komparator

08.12.2015

15/00164-6
FRH/PMV

side 16 av 27

Tabell 2: Pasient kjennetegn fra ITC, brukt i analysen der lixisenatid er komparator

3.1.3 Intervensjon
Eksenatid to ganger daglig kombinert med metformin og basal insulin. Dette er i henhold
til både SPC og norsk klinisk praksis.
Komparator
Legemiddelfirma har sendt flere analyser der placebo, hurtigvirkende insulin og lixisenatid
er komparatorer. Legemiddelverket mener de mest relevante analysene er der eksenatid
sammenlignes med hurtigvirkende insulin og lixisenatid.
3.1.4 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Effekt- og bivirkningsdata hentes fra henholdsvis Diamant et al.(5) og innsendt ITC
avhengig av om komparator er hurtigvirkende insulin eller lixisenatid.
Tabell 2: Effekt og bivirkningsdata bruk i modellen der hurtigvirkendeinsulin er komparator
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Tabell 3: Effekt og bivirkningsdata brukt i modellen der lixisenatid er komparator

Tabell 4: Effekt og bivirkningsdata brukt i modellen der lixisenatid er komparator

Utgangspunktet til modellen når det gjelder helsenytte er generelle befolkningsdata fra UK
målt ved EQ-5D. Hendelser i modellen reduserer helsenytten pasienten har i modellen i
utgangspunktet, disse vektene er hentet fra UKPDS 68 og er validert av Solli et al. (7).
Flere hendelser reduserer nytten additivt. Modellen har inkludert flere potensielle
hendelser: Makro- og mikrovaskulære hendelser, hypoglykemier, vektendringer og
kvalme. Disse har tilknyttet kostnader (se neste avsnitt) og/eller helsenytte. Reduksjonene
pasientene opplever ved forskjellige hendelser er gjengitt i tabellen under.
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Tabell 5: Reduksjon i helsenytte ved forskjellige hendelser.

Kilde: Søknaden

I modellen er nyttereduksjonen for hypoglykemi basert på nyttetapet assosiert med angst
og frykt i forbindelse med tilbakevendende episode når en først har hatt episode med
hypoglykemi. Hypoglykemier medfører en reduksjon i helsenytten på 0,047 dersom de er
alvorlige, 0,0142 dersom de er symptomatiske og 0,0084 dersom de er nattlige.
Nyttetapvektene for hypoglykemier er hentet fra Currie et al. 2006 (8).
3.1.5 Kostnader (input data)
Direkte kostnader for diabetesrelaterte hendelser er i stor grad hentet fra DRG-systemet, og
vektene er gjengitt i tabellen under.
Tabell 6: DRG-vekter for relevante hendelser

Kilde: Søknaden

Dette tilsvarer kostnader som er brukt i modellen som vist i tabellen under:
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Tabell 7: Kostnader for relevante hendelser

Kilde: Søknaden

Alvorlig hypoglykemier er anslått til å koste 3 126 NOK (9). For kvalme er det forutsatt at
det ikke er noen kostnad, og ved diskontinuering av behandling tilsvarer kostnaden en
legevisitt (463 NOK).
Årlige kostnader for legemidler og forbruksmateriell (nåler, monitoreringsstrips og
lansetter) er basert på forbruk i de aktuelle kliniske studiene.
I sammenligningen mot hurtigvirkende insulin er det Diamant et al (2014) (5) som ligger
til grunn:
BA+Eksenatid:
- Eksenatid+NPH-insulin+Metformin:
- 9 923,13 NOK + 5 423,13 NOK + 336,74 NOK = 15 683 NOK.
BA+RA:
- Insulin Aspart+NPH-Insulin+Metformin:
- 10 015,68 NOK + 5 129,32 NOK + 336,74 NOK = 15 482 NOK.
BA+RA intensified – rescue therapy:
- Insulin Aspart+NPH-Insulin+Metformin:
- 11 233,24 NOK + 5 270,6 NOK + 336,74 NOK = 16 841 NOK.
I sammenligningen mot lixisenatid er det forutsetningene fra Buse et al (2011) (3) som
ligger til grunn for insulin-doseringen og forbruksmateriell:
BA+Eksenatid:
- Eksenatid+NPH-insulin+Metformin:
- 9 923,13 NOK + 5 722,38 NOK + 336,74 NOK = 15 982 NOK.
BA+Lixisenatid
- Lixisenatid+NPH-insulin+Metformin:
- 7 916,32 NOK + 5 722,38 NOK + 336,74 NOK = 14 349 NOK.

Indirekte kostnader er ikke inkludert. Søker mener dette er konservativt ettersom eksenatid
har færre diabetesrelaterte hendelser og pasientpopulasjonen til dels er i arbeidsfør alder.
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3.2 Resultater
Resultater for analysen der eksenatid sammenlignes med hurtigvirkende insulin er vist i
tabellen under. Firmaets analyse viser at eksenatid i dette tilfellet er dominant behandling.
Tabell 8: Resultater eksenatid vs. hurtigvirkende insulin

Resultater for analysen der eksenatid sammenlignes med lixisenatid er vist i tabellen under.
Firmaets analyse viser at eksenatid har en merkostnad på 4 333 NOK og en mergevinst på
0,091 QALY. Dette gjør at den inkrementelle kostnadseffektivitetsratioen er 47 471 NOK.
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Tabell 9: Resultater eksenatid vs. lixisenatid

3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Søker har gjort både enveis og probabilistiske sensitivitetsanalyser. Resultatene er stabile
ved endringer i parametere. De parameterne som resultatet er mest sensitivt for er
legemiddelkostnadene, kostnader for forbruksmateriell, tidshorisont, HbA1c terskelen for å
bytte behandling, nyttevekten for vektendring, modelleringen av vekt og
diskonteringsratene.
3.4

Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse

3.4.1 Relevans av analysen mht søkt PICO
Legemiddelverket mener pasientpopulasjonen i studiene og som er benyttet i modellen i
hovedsak representerer den relevante norske pasientpopulasjonen som vil bruke eksenatid i
kombinasjon med insulin og metformin. Intervensjonen og komparatorene er også i
henhold til norsk PICO. Utfallsmålene er i hovedsak relevante for å kunne gjennomføre en
relevant helseøkonomisk analyse.
3.4.2 Modellstruktur
Modellen ligner andre modeller som tidligere har vært benyttet for å vurdere diabeteslegemidler. Modellen er basert på risikoligninger fra UKPDS 68 som er vurdert flere
ganger tidligere ved Legemiddelverket.
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DES-modeller er krevende for maskinen ved simulering. Det er derfor naturlig å benytte
mer effektive programmeringsspråk enn det som er tilgjengelig i Excel, ettersom det vil
være svært tidkrevende å la Excel gjøre hele prosesseringen. Legemiddelverket aksepterer
at dette er hensiktsmessig for denne typen modeller. Samtidig er det uheldig at sentrale
elementer av modellen i praksis blir mindre transparente og vanskeliggjør muligheten for å
gjøre ønskede endringer.
Modellen som benyttes for den aktuelle analysen virker i hovedsak å være solid, men noen
av forutsetningene søker har gjort ved implementeringen er kritikkverdige. Dette er også
påpekt tidligere.
I utgangspunktet mener Legemiddelverket 40 år er en rimelig horisont for modellering av
diabetes type 2. Selv om behandlingen gis over noen år før pasientene bytter over til
insulin så vil mange av hendelsene pasientene har forhøyet risiko for å oppleve først skje
etter mange år.
Når det gjelder vekt så mener Legemiddelverket at det er valgt et urimelig forløp. At noen
få år med behandling av pasientene i både behandlings- og komparator-armen, før de bytter
til samme insulin-behandling, skal medføre en vektforskjell som forblir uendret i førti år
kan ikke anses vist i tilstrekkelig grad. Vekten i begge armene følger en naturlig økning
som i UKPDS 68, men forskjellen mellom armene forblir konstant. Dette er problematisk
både i forhold til at vektendringer er tilknyttet nyttevekter i seg selv, og fordi vekt inngår
som en av variablene i flere av risikoligningene fra UKPDS68.
Legemiddelverket mener dette er en svakhet, spesielt siden resultatene er sensitive for
endringer tilknyttet vekt. Dette også ble påpekt forrige gang tilsvarende modell ble vurdert.
Søker har rapportert resultater fra sensitivitetsanalyser der vekt er satt lik mellom
behandlingene etter bytte til insulin. Dette påvirker resultatet, men endrer ikke
konklusjonen. Det er også rapportert effekten av endring i tidshorisont, og dette er heller
ikke avgjørende for resultatene.
3.4.3 Effekt- og helsenyttedata i modellen
Effektdata
Effektdata og bivirkninger brukt i modellen anses som relevante i henhold til norsk klinisk
praksis og den aktuelle pasientpopulasjonen. Effektforskjeller er vist gjennom direkte
studier der eksenatid sammenlignes med hurtigvirkende insulin og gjennom en ITC der
eksenatid sammenlignes med lixisenatid. Det er en viss usikkerhet for størrelse på
effektforskjellene grunnet få direkte kontrollerte studier og grunnet usikkerheten en
nettverksmetaanalyse har.
Legemiddelfirma har rapportert sensitivitetsanalyser der effektdata endres. Resultatene blir
påvirket men konklusjonen forblir uendret.
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Helsenyttedata
Vektene for helsenytte er i hovedsak i overensstemmelse med vektene benyttet i andre
tidligere saker. Legemiddelverket har ingen merknader utover de som er tilknyttet
vektendringer og hypoglykemier.
a) Vektendringer: Søker benyttet en verdi på 0,014 per BMI i vekt-tap eller vektøkning med bakgrunn i Caro et al.(10)Vekt er en svært viktig parameter i modellen,
og da dapagliflozin ble vurdert påpekte både Blåreseptnemda og Legemiddelverket
at det kunne være en risiko for dobbelttelling av vekteffekten. Dette skyldtes at vekt
gir en direkte nyttegevinst og i tillegg inngår som risikofaktor (som BMI) i
UKPDS-ligningen for CHF, som igjen inngår i flere av de andre ligningene. Dette
er like aktuelt i denne refusjonssøknaden.
b) Hypoglykemier: Det er usikkerhet knyttet til helsenyttevektene for hypoglykemier.
Legemiddelverket har likevel valgt å akseptere dem da du ikke gir vesentlig
påvirkning på resultatet og fordi de er benyttet og akseptert tidligere.
3.4.4 Kostnadsdata
Søker har benyttet kostnader som i stor grad er basert på DRG og tilsvarende som er
benyttet i tidligere saker. Legemiddelverket har vurdert disse og har godtatt
kostnadsdataene som er benyttet. Indirekte kostnader er ikke inkludert, og
Legemiddelverket er enige i at dette trolig er konservativt, men det er usikkert i hvilken
grad.
3.4.5 Resultater av analysen
Legemiddelverket mener resultatene av analysen er tilstrekkelig sannsynliggjort og de er
innenfor det som normalt anses for å være kostnadseffektiv behandling.
3.4.6 Sensitivitetsberegninger
Søker har levert både enveis- og probabilistiske sensitivitetsanalyser og resultatene er
forholdsvis stabile. Legemiddelverket mener det er tilstrekkelig sannsynliggjort at
resultatet av analysen ikke påvirkes i uforholdsmessig stor grad ved endringer i parametre i
modellen.
3.5 Oppsummering
Forholdet mellom merkostnad og mergevinst av eksenatid i kombinasjon med metformin
og basal insulin sammenlignet med hhv.
- hurtigvirkende insulin i kombinasjon med metformin og basal insulin og
- lixisenatid i kombinasjon med metformin og basal insulin
er innenfor det som normalt anses for å være kostnadseffektiv behandling.
Legemiddelverket mener at eksenatid, i kombinasjon med metformin og basal insulin, er en
kostnadseffektiv behandling av pasienter med diabetes type 2.
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DISKUSJON

4.1 Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften
Legemiddelverket anser, på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon, at:
T2D er en alvorlig sykdom som kan føre til store helsemessige komplikasjoner. De akutte
komplikasjonene ved diabetes er hyperglykemi. Utviklingen av senkomplikasjoner er
avhengig av hvor lenge man har hatt sykdommen, og hvor godt regulert den har vært.
Kriteriet for alvorlighet er oppfylt.
Ved T2D er det behov for behandling over en langvarig periode, som regel livslang.
Kriteriet for langvarig behandling er oppfylt.
Innsendt dokumentasjon har en variabel kvalitet, men Legemiddelverket mener den er god
nok til å kunne dokumentere effektforskjeller mellom eksenatid og relevante komparatorer.
Legemiddelverket anser den innsendte dokumentasjonen som god nok.
Kriteriet for dokumentert klinisk effekt er oppfylt.
Legemiddelverket har ikke tilgang til modellen i sin helhet. Legemiddelverket mener at
firma har dokumentert i tilfredsstillende grad at eksenatid kan anses som kostnadseffektiv,
sammenlignet med komparatorene som er benyttet. ICER er innenfor det som normalt
anses for å være kostnadseffektivt også ved undersøkte endringer i input-data.
Kriteriet for kostnadseffektivitet er oppfylt.

5

BUDSJETTKONSEKVENSER

Søker har tatt utgangspunkt i følgende pasientgrunnlag, og anslår at i underkant av 17 000
T2D-pasienter ikke vil være tilfredsstillende kontrollert på basal insulin i 2020.
Tabell 10: Pasientgrunnlag

Number of patients using insulin
Number of patients with diabetes type 1
Number of patients not comtrolled on basal insulin

2016
66 170
29 692
14 591

2017
68 486
30 731
15 102

2018
70 882
31 807
15 630

2019
73 363
32 920
16 177

2020
75 931
34 072
16 743

Dersom eksenatid innvilges refusjon anslår søker at eksenatid vil ha 3,7 % av
totalmarkedet. Antall pasienter som blir aktuelle for behandling med eksenatid i 2020 er da
i underkant av 650. Pasientfordelingen for hhv. hurtigvirkende insulin, lixisenatid og
eksenatid blir som vist i tabellen under.
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Tabell 11: Pasientfordeling dersom eksenatid innvilges forhåndsgodkjent refusjon

Number of patients
Patients not well treated
Rapid-acting insulin
Lyxumia
Byetta

2015
14 098
2 272

2016
14 591
1 936

2017
15 102
1 627

2018
15 630
1 394

2019
16 177
1 443

2020
16 743
1 493

306

522

647

699

602

623

34

131

277

466

602

623

Tilsvarende anslår firmaet at dersom forhåndsgodkjent refusjon ikke innvilges så tar
lixisenatid de fleste av pasientene som ellers ville fått eksenatid, men ikke fullt ut alle.
Dette tilsvarer at antall pasienter som blir aktuelle for behandling med lixisenatid i 2020 er
da i overkant av 1000. Pasientfordelingen for hhv. hurtigvirkende insulin, lixisenatid og
eksenatid blir som vist i tabellen under.
Tabell 12: Pasientfordeling dersom eksenatid ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon

Number of patients
Patients uncontrolled on
basal insulin
Rapid-acting insulin
Lyxumia
Byetta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14 098
2 312
283

14 591
2 014
544

15 102
1 737
770

15 630
1 532
971

16 177
1 585
1 003

16 743
1 641
1 038

-

-

-

-

-

-

Det er forutsatt at eventuell innvilgelse av refusjon for eksenatid kun påvirker salget av
hurtigvirkende insulin og lixisenatid. Salget av basal insulin alene påvirkes også, men det
er liten forskjell mellom de forskjellige behandlingene, og dette er derfor ikke tatt hensyn
til i budsjettberegningen. Liraglutid har nylig fått innvilget forhåndsgodkjent refusjon for
samme kombinasjon. Dette er ikke regnet inn i budsjettvirkningene, men i den grad
eksenatid tar markedsandeler fra liraglutid så vil dette medføre at budsjettvirkningene
reduseres grunnet lavere pris for eksenatid.
Salget i tilfellet der eksenatid innvilges forhåndsgodkjent refusjon, fratrukket salget i
tilfellet der eksenatid ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon, blir da som vist i tabell
under.
Tabell 13: Budsjettvirkninger frem til 2020

Costs NOK (1 000)
With reimbursement
Without reimbursement
Budget impact

2015
13 522
13 215
307

2016
14 566
13 893
673

2017
15 464
14 394
1 071

2018
16 528
15 030
1 498

2019
17 244
15 543
1 701

2020
17 848
16 087
1 761

Budsjettvirkningen av å innvilge eksenatid forhåndsgodkjent refusjon i kombinasjon med
insulin vil medføre en budsjettvirkning på i underkant av 2 millioner NOK i år 2020. Dette
er under bagatellgrensen.
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KONKLUSJON

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med eksenatid (Byetta) oppfyller kriterier
for forhåndsgodkjent refusjon.

Statens legemiddelverk, 08-12-2015

Kristin Svanqvist (e.f.)
seksjonssjef
Fredrik Rustad Holmboe
Pilar Martin Vivaldi
Saksutredere
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