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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) legemidletskalbrukestil behandlingav alvorligesykdommereller av risikofaktorer
sommed
høysannsynlighet
vil medføreellerforverrealvorligsykdom,
b) sykdommeneller risikofor sykdomsomnevnti bokstava medførerbehoveller risikofor
gjentatt behandlingoveren langvarigperiode,
c) legemidlethar en vitenskapelig
godtdokumentertog kliniskrelevantvirkningi en definert,
aktuellpasientpopulasjon,
og
d) kostnadeneved brukav legemidletståri et rimeligforholdtil den behandlingsmessige
verdi
og til kostnaderforbundetmed alternativbehandling.

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.
Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre
beslutningsgrunnlaget i viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om
refusjon i de enkelte sakene (Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i
saker som gjelder terapeutiske nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i
behandlingstilbudet og dermed også for ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres
dersom legemidlet hevdes å representerer en vesentlig terapeutisk nyvinning
(Le Yemidde1forskiften ' 14-18).
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 tidsbegrenset forhåndsgodkjent refusjon for HPV vaksine Cervarix
for gjennomføring av innhentingsvaksinasjon av jenter som er nå i alderen 14-16 år
etter forskrift av 28. juni 2007 nr.814 om stønad til dekning av utgifter til viktige
legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Medisinsk godkjent indikasjon: Cervarix er en vaksine som skal forhindre forstadier
til livmorhalskreft og livmorhalskreft som har årsakssammenheng med humant
papillomavirus (HPV) av typene 16 og 18. Indikasjonen er basert på påvist effekt etter
vaksinasjonen med Cervarix hos kvinner i alderen 15-25 år og påvist immunogenisitet
hos unge jenter og kvinner i aldersgruppen 10-25 år.
Søkt medisinsk indikasjon for refusjon: Ondartet svulst i livmorhals (neoplasma
malignum uteri) § 2 og 3a. Søknaden er tidsavgrenset til vaksinasjon av jenter som per
i dag er 14-16 år og som ikke omfattes av HPV- vaksinasjonsprogram.

Bakgrunn
Infeksjon med onkogene HPV- virustyper er en nødvendig faktor for utvikling av slike
alvorlige sykdommer som høygradige celleforandringer og kreft i livmorhals, vulva
eller vagina. HPV type 16 og 18 er funnet i 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft [1,
2]. HPV- infeksjon smitter ved seksuell kontakt og HPV- vaksinasjon er et
primærforebyggende tiltak som skal forhindre infeksjon. Det optimale tidspunktet for
vaksinasjon er tidlig i tenårene før den seksuelle debuten [1, 3].
HPV- vaksinasjon i Norge ble innført i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for
jenter i 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. I vaksinasjonsprogrammet
brukes en firevalent vaksine Gardasil som beskytter mot HPV-typer 16 og 18 samt
HPV- 6 og -11. Folkehelseinstituttet og Nasjonalt Råd for Kvalitet og Prioriteringer
anbefalte at det samtidig med oppstarten av et fast vaksinasjonsprogram for 11-12 år
gamle jenter innføres en tidsbegrenset innhentingsvaksinasjon av jenter 13-16 år med
tanke på å øke flokkimmunitet [1, 4]. Det ble ikke bevilget penger til
innhentingsvaksinasjon i vaksinasjonsprogram. Per i dag må alle jenter i den omsøkte
aldersgruppen som ønsker å vaksinere seg med HPV vaksine Gardasil eller Cervarix
betale full pris.
Legemiddelverket har gjort en vurdering av kostnadseffektivitet av tidsbegrenset
refusjonsbasert innhentingsvaksinasjon med Cervarix for jenter 14-16 år i Norge med
utgangspunkt i modellbasert analyse fra søknaden.
Innhentingsvaksinasjon
- dokumentasjonfor kliniskeffekt

Den kliniske dokumentasjonen i søknaden består av tre kontrollerte, dobbeltblindede
og randomiserte fase II og fase III kliniske studier med til sammen om lag 2000
kvinner i alderen 15-25 år. Effektdata av Cervarix baserer seg på resultater fra
histologiske undersøkelser og immunogenisitetstester for antistoffrespons.
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Cervarix har vist god beskyttelse både mot vedvarende HPV- infeksjon og mot
alvorlige forstadier til livmorhalskreft (CIN213) forårsaket av HPV-genotypene 16 og
18. Varigheten av beskyttelse etter primærvaksinasjon utover 7 år er ukjent. Behovet
for revaksinering (boosterdoser) er foreløpig ikke klarlagt [5].
Den kryssbeskyttende effekten av Cervarix mot histopatologiske og virologiske
endepunkter (vedvarende infeksjon) for 12 onkogene HPV-typer som ikke inngår i
vaksinen har blitt evaluert i studie HPV-008. Kun mot HPV-31 viste vaksinen
vedvarende kryssbeskyttelse for alle endepunkter (6 måneders og 12 måneders
vedvarende infeksjon, CIN1/2/3 eller AIS) og i alle studiekohorter.
Legemiddelverket har i rapporten konkludert med at de faglige kriteriene i
legemiddelforskriftens § 14-3 mht. krav om sykdommens alvorlighet og langvarighet
er oppfylt. Kravet om vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning er
også oppfylt selv om dokumentasjonen for effekt i den omsøkte aldersgruppen
foreløpig ikke kan knyttes direkte til reduksjon av —og dødelighet av livmorhalskreft.
Legemiddeløkonomisk
analyse

Søker har levert en kostnadsminimeringsanalyse der behandlingseffekter og kostnader
for innhentingsvaksinering med hhv. Cervarix og Gardasil sammenliknes. I analysen
antas at legemiddelpris og behandlingseffekt mht HPV- 16 og -18 er like for de to
vaksinene. Søkeren konkluderer med at det er rimelig å anta at Cervarix er minst like
kostnadseffektiv som Gardasil i den omsøkte populasjon gitt at de har samme effekt.
Med lik vaksinepris som Gardasil og antakelig lik effekt på HPV 16 og 18 ønsker
søker i en tilleggsanalyse å vise at Gardasils fordel med effekt på HPV 6 og 11
(kjønnsvorter) kan oppveies av den kryssbeskyttende effekt mot HPV 31 og 45 som er
vist for Cervarix. Legemiddelverkets vurdering av denne argumentasjonen følger.
Legemiddelverkets
vurderingav analysen

Legemiddelverket mener at analysen og flere av forutsetningene er usikre. Særlig
usikkerhet synes å være knyttet til tilleggsanalysen av den kryssbeskyttende effekt
av Cervarix vs. Gardasil for andre onkogene HPV-virus enn HPV 16 og 18.
I vår tidligere vurdering av refusjonsverdighet av Gardasil har vi vektlagt at Gardasil
beskytter mot HPV-infeksjon med virus som finnes i over 70 % av celleforandringer
forenelig med livmorhalskreft (HPV-16 og 18) [6]. Begge vaksinene har vist mer enn
90 % beskyttelse mot vedvarende infeksjon med HPV 16 og 18 og mot alvorlige
forstadier til livmorhalskreft (CIN 2/3) forårsaker av disse genotypene. Gardasils
beskyttende effekt mot kjønnsvorter (HPV-11 og 16) ble ikke vesentlig vektlagt fordi
Legemiddelverket mener at den effekten alene ikke vil danne grunnlag for refusjon.
I søkers tilleggsanalyse for Cervarix vurderes verdien av vaksinens kryssbeskyttelse
mot onkogene virus 31 og 45 vs. Gardasils effekt mot HPV 6 og 11 (firevalent
vaksine) som er i 90 % av kjønnsvorter. Legemiddelverket mener at den delen av
analysen (kryssbeskyttelse vs. beskyttelse mot kjønnsvorter) er beheftet med
usikkerhet. Det er vanskelig å vurdere ut fra tilgjengelige data hvilke implikasjoner for
QALYs og kostnader som kommer av noe ulik effektprofil for Cervarix og Gardasil.
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Det er behov for studier med relevant design og mye lengre oppfølgingstid for å bevise
at observerte forskjeller i kryssbeskyttelse og i målte antistoffnivåer er av klinisk
betydning.
Legemiddelverket legger derfor mest vekt på søkers kostnadsminimeringsanalyse.
Ut ifra dataene som foreligger synes Cervarix å være om lag like kostnadseffektiv som
Gardasil. Idet Legemiddelverket tidligere har vurdert tidsbegrenset
innhentingsvaksinasjon med Gardasil for 14-16 år gamle jenter som kostnadseffektiv,
vurderer vi også Cervarix som kostnadseffektiv for samme formål —gitt lik pris og
dagens kunnskap om effekter ev vaksinene.
Konklusjon
Det er sannsynlighetsovervekt for at innhentingsvaksinasjon av alderskohorter av
jenter 14-16 år med HPV-vaksine Cervarix oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent
refusjon gitt at prisen tilsvarer prisen for Gardasil. Innhentingsvaksinasjon er et
tidsbegrenset tilbud til 14, 15 og 16 år gamle jenter som ikke har vært omfattet av
HPV vaksinasjonsprogam som startet høsten 2009.

Budsjettvirkninger
Virkninger på folketrygdens legemiddelbudsjett ved forhåndsgodkjent refusjon av
innhentingsvaksinasjon er sterkt avhengig av hvor mange jenter som velger å
vaksinere seg og omfanget av egenandeler. Legemiddelverket antar at
forhåndsgodkjent refusjon av Cervarix, med samme pris som Gardasil, ikke vil føre til
ytterligere virkninger på folketrygdens legemiddelbudsjett enn det som er anslått i
vurdering av Gardasil (59 millioner kroner totalt). Beregningene er dog usikre.

Legemiddelverket vil på samme måte som ved vurdering av Gardasil tolke dette som
en sannsynlig overskridelse av bagatellgrensen. Det henvises til budsjettberegningene i
refusjonsrapporten for Gardasil ved forhåndsgodkjent refusjon for
innhentingsvaksinering av 14-16-årige jenter i Norge. Saken blir derfor sendt over til
Helse- og omsorgsdepartementet for politisk prioritering, noe som gjør at en eventuell
refusjonsordning for innhentingsvaksine tidligst kan komme i gang i 2011.
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1. Søknadslogg
Refusjonssøker:

GlaxoSmithKline AS

Preparat:
Virkestoff:

Cervarix
HPV-vaksine bivalent (HPV 16,18).

Indikasjon:

Cervarix er en vaksine som skal forhindre
premaligne genitale lesjoner og cervixcancer som
har årsakssammenheng med humant
papillomavirus (HPV) av typene 16 og 18.
Indikasjonen er basert på effekt av Cervarix hos
kvinner 15-25 år og påvist immunogenitet hos
jenter og kvinner i aldersgruppen 10 til 25 år. .

ATC-nr:

JO7B M01.

Søknadsprosess:

Søknad mottatt Statens
Legemiddelverk:
Saksbehandling startet:
Opphold i
saksbehandlingstiden:

03-03-2010
10-03-2010
0 dager

Vedtak fattet:
Total saksbehandlingstid

01-09-2010
175 dager

Innstilling sendt Helseog omsorgsdept.

06-09-2010

Formål: Å vurdere tidsbegrenset forhåndsgodkjent refusjon for HPV-vaksine
Cervarix for gjennomføring av innhentingsvaksinasjon av jenter som er i alderen 1416 år etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til
viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.

Vedtak: Søknaden for refusjon for HPV-vaksine Cervarix oppfyller ikke vilkårene i
legemiddelsforskriftens § 14-15 første ledd og dermed kan ikke innvilges.
Søknaden er behandlet etter § 13-31. Legemiddelverkets utredning oversendes Helseog omsorgsdepartementet jf. § 14-31
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2. Bakgrunn
Statens legemiddelverk har mottatt søknad for HPV-vaksine Cervarix om opptak på
generell refusjon etter § 2 for gjennomføring av innhentingsvaksinasjon av jenter. Det
søkes om tidsbegrenset refusjon for innhentingsvaksinering av 14, 15 og 16 år gamle
jenter, i praksis i perioden 2011-2013 med noe etterslep i 2014. Alle kull som kommer
senere, vil dekkes av tilbudet gjennom det offentlige vaksinasjonsprogrammet.
HPV-vaksinen ble innført i Norge i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for jenter i
7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. Folkehelseinstituttet og Nasjonalt Råd
for Kvalitet og Prioriteringer anbefalte innhentingsvaksinasjon av jenter 13-16 år
samtidig med oppstarten av et fast vaksinasjonsprogram for 11-12 år gamle jenter [7,
8]. Det ble ikke bevilget midler til innhentingsvaksinasjon over statsbudsjettet i 2010.
HPV-vaksiner er per i dag tilgjengelig på individuell indikasjon for jenter/kvinner som
ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet. Vaksinen kan også gis til gutter/ menn på
individuell indikasjon etter legens vurdering.
Legemiddelverket har tidligere vurdert søknad om HPV-vaksine Gardasil om på
forhåndsgodkjent refusjon for innhentingsvaksinering av jenter. Vurderingen er
presentert i en refusjonsrapportert datert 2.juli 2010 [6]. Vi vil i det følgende i stor
grad referere til refusjonsrapporten for Gardasil under flere av punktene.

2.1 HPV infeksjon
HPV infeksjon med onkogene virustyper er en nødvendig risikofaktor for utvikling av
flere typer kreft. HPV infeksjon kan føre til utvikling av kronisk infeksjon med
påfølgende celleforandringer og utvikling av kreft i livmorhals, vulva eller vagina.
Legemiddelverket henviser for mer utfyllende informasjon til tilsvarende avsnitt i
refusjonsrapport for Gardasil [6] eller informasjon fra Folkehelseinstituttet [1].
Kommentar:
Kriterier mht alvorlig sykdom i legemiddelforskriftens § 14-3 anses å være oppfidt
fordi HPV- infeksjon en kjent risikofaktor for utvikling av alvorlig sykdom.

3. Behandling av livmorhalskreft
3.1 Forebygging av livmorhalskreft
3.1.1 Screening for Hvinorhalskreft (sekundærprevensjon)
Screening for livmorhalskreft utføres i dag ved cytologi. Det tas en celleprøve fra
livmorhalsen for påvisning av celleforandringer: Papanicolaous metode (Pap-smeartest) eller væskebasert metode. Cellene vurderes i mikroskop og
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celleforandringer klassifiseres (The Bethesda System 2001). Det er også mulig å utføre
DNA-test. Legemiddelverket henviser til refusjonsrapport for Gardasil for beskrivelse
av screeningsprogram [6].

3.1.2 HPV-vaksiner (primærprevensjon)
Per i dag finnes det to HPV- vaksiner på markedet: Gardasil (Sanofi) og Cervarix
(GSK). Gardasil er en firevelent vaksiene som skal beskytte mot fire typer HPV virus:
16 og 18 som knyttes til utviklingen av livmorhalskreft og HPV virus 11 og 6 som
forårsaker infeksjoner med kjønnsvorter [9]. Cervarix er en tovalent vaksine som
beskytter mot infeksjoner med HPV virus 16 og 18. Norske helsemyndigheter har
valgt å tilby Gardasil vaksine i vaksinasjonsprogrammet, men begge disse vaksinene
er markedsført i Norge og er tilgjengelige fra norske apotek etter resept fra lege. Bruk
av HPV-vaksine i Norge ble tidligere utredet av Folkehelseinstituttet FHI og
Kunnskapssenteret [7, 8]. Denne refusjonsrapporten er avgrenset til vurdering av
refusjonsverdighet av Cervarix.

3.2 Behandling av livmorhalskreft

og celleforandringer

Legemiddelverket henviser til omtale i tilsvarende refusjonsrapport for Gardasil [6].
Kommentar:
Livmorhalskrefi og celleforandringer som er forstadier til livmorhalskrefi regnes som
alvorlig sykdom som krever gjentatte behandlinger over lang periode.
Alvorlighetsgrad av sykdommen og langvarig behandling er to viktigeforutsetninger
for at et legemiddel skal kunne tas på forhåndsgodkjent refusjon.

4. Behandling med Cervarix
4.1 Cervarix: virkning og indikasjon
Det antas at HPV-16 og -18 forårsaker omtrent 70 % av livmorhalskreft. Cervarix skal
beskytte mot utvikling av kreft og forstadier til kreft i livmorhals. Cervarix er en ikkeinfesiøs, rekombinant, tovalent vaksine mot humant papillomavirus (HPV-typene 16og
18). Vaksinen er fremstilt av høyrensede virusliknende partikler (VLP) og inneholder
ikke virus-DNA og kan derfor ikke infisere celler, reproduseres eller forårsake
sykdom. Dyrestudier har vist at beskyttelseseffekten av vaksiner med L1 VLP i
hovedsak skyldes utviking av en humoral immunrespons.
Ved fremstilling av Cervarix vaksine brukes ASO4 som adjuvant og dette kan
potensielt gi bedre kryssbeskyttelse mot andre typer HPV virus. Cervarix fikk
markedsføringstillatelse i Norge i september 2007.
Varigheten av beskyttelse etter primærvaksinasjon er ukjent fordi samlet
observasjonstid foreløpig er begrenset til inntil 6,4 år. Behovet for revaksinering
(boosterdoser) over tid er ikke klarlagt [5]. Cervarix er per i dag godkjent med
følgende indikasjon: "Cervarix er en vaksine som skal forhindre forstadier til
livmorhalskreft og livmorhalskreft som har årsakssammenheng med humant
papillomavirus (HPV) av typene 16 og 18. Indikasjonen er basert på påvist effekt etter
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vaksinasjon med Cervarix hos kvinner i alderen 15-25 år og påvist immunogenisitet
hos unge jenter og kvinner i aldersgruppen 10-25 år. Bruken av Cervarix skal følge
offentlige anbefalinger "[5].
Anbefaltvaksinasjonsregime

Primær vaksinasjon består av 3 separate doser på 0,5 ml gitt i henhold til følgende
vaksinasjonsplan: Anbefalt vaksinasjonsskjema er ved måned 0, 1 og 6.
Det anbefales at personer som får første dose med Cervarix fullfører hele
vaksinasjonsskjemaet på 3 doser med Cervarix. Behovet for boosterdose er ennå ikke
avklart. Cervarix kan gis samtidig med vaksiner mot hepatitt A og B, difteri, tetanus,
kikhoste og polio. Det optimale tidspunktet for vaksinasjon er tidlig i tenårene før den
seksuelle debuten [5, 101. Det finnes ikke data som viser at HPV-vaksiner Gardasil og
Cervarix kan gis om hverandre.

5. Innsendt klinisk dokumentasjon for Cervarix
Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret har uavhengig av hverandre gjort en
vurdering av oppsummert dokumentasjon for effekt av HPV-vaksiner, inkludert
Cervarix, høsten 2007. Det er ikke utført nye studier med jenter i aktuell aldersgruppe
14-16 år. Søknaden inneholder derimot oppdaterte data fra lengre oppfølgingstid av de
opprinnelige studiene utført i aldersgruppen 15-25 år [11-15]. I tillegg er det vedlagt
resultater av studier på kryssbeskyttelse mot andre HPV typer virus enn de som er i
vaksinen [14]. Legemiddelverket støtter seg til de eksisterende vurderinger av
effektdata vedrørende beskyttende effekt mot HPV-16 og -18 og forebyggende effekt
mot livmorhalskreft.

5.1 Valg av komparator
I effektstudier med Cervarix brukes placebo som komparator. I helseøkonomisk
analyse sammenlignes Cervarix med Gardasil under forutsetting at begge har lik effekt
mot HPV-virus 16 og 18 og at de har lik pris.

5.2 Kliniske studier brukt i analysen
GSK (søker) har sendt inn en oversikt over de viktigste effektstudier med Cervarix,
dvs. HPV- 001 /007- studiene i tillegg til HPV 008-studien. Både HPV-007 og 008 er
pågående studier som fortsatt genererer effektdata og sikkerhetsdata.
Studie HPV-023 har også sett på virologiske utfall for kryssbeskyttelse av Cervarix
mot 12 ikke-vaksine onkogene HPV-typer. Nedenfor presenteres en oversikt over
relevante kliniske effektstudier, se tabell 1.
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Tabell1:Cervarix
- effektstudier
brukt1anal sen
Studie
Protokoll
HPV-001
Design

Populasjon

Intervensjon

Protokoll
HPV-008

Protokoll
HPV-007

CT,placebokontrollert
CT,placebokontrollert CT,placebokontrollert
2 land
årsutvidelse
avHPV-001 14land
aseIlb
tudiemedplanlagt
interim
nal seved120 24mnd
ppfølgingsstudie
til HPV-001
vinner15-25år
vinner15-25år
vinner
. 1113
PVnaive
= 776
PV-16/18seronegative PV-16/18seronegative
høy .18 665
HPV-16/18seronegative
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riskekvinner
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PV-001
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, 1,6 mnd.
angtidsoppfølging

Komparator

lacebo:Al (OH)3
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PVinfeksjon
medHPV
pe 16,18
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medHPVtype
16,18

edvarende
HPV-16/18 edvarende
HPV-16/18
nfeksion
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nfeksjon
( 6 mnd)
elleforandringer:
elleforandringer:
PV16/18relatertCIN2/3 PV16/18relatertCIN2/3og
g AIS;LSIL,HSIL
IS;LSIL,HSIL
mmunogenisitet
ikkerhet
Oppfølgings-tid 7 mnd
år,i
terimanalyse
ved12.og24
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lacebo:Al (OH)3
elleforandringer:
PV16relaterte
CIN1,CIN
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nterimanalyse
når23CIN2+
ilfellerblebekreftet
luttanalyse
når36tilfellerav
IN2+blebekreftet
mmunogenisitet
ikkerhet
mnd
vent-driven
interimanalyse
år minimum
23casesof CIN
+ medHPV-16118
DNA
kkeavsluttet

kkeavsluttet
Resultater
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studier:
fficacymotHPV-16/18relaterte
endepunkter
vedstudiens
slutt(HPV-001/007/023)
Sluttanalyse
av HPV-008studieviste98%beskyttelse
motCIN2+hosjenteri populasjonen
somvarHPV-naiv
g i uselektert
populasjon
100% beskyttelse
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ryssbeskyttelse
motandreonkogene
HPV-viruser
eStatistisk
signifikant
beskyttende
effektmotHPV-virus
31infeksjon
ogCIN2+lesjoner
ved609 12mnd
eStatistisk
signifikant
beskyttende
effektmotHPV-45
og-33infeksjon
ved6. mnd
mmunologisk
respons
•99%avdeltagere
i studier(HPV001/007/023)
varseropositve
forbådeHPV-16og 18(ELISA).
Vaksin-indusert
GMT(Geometric
meantitre)varminst11gangerhøyereennnivåerobservert
hoskvinneretter
PV-infeks'on
medHPV-16/18.

Sikkerhet
Sikkerhetsprofilen av Cervarix viser at vaksinen er bra tolerert på kort sikt. De
vanligste uønskede hendelsene var lokale reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte,
hevelse og rødhet) og feber. Det er satt opp program med flere langtidsstudier for
oppfølging av sikkerhet over lengre tid. For mer detaljerte opplysninger henvises til
prepratomtale for Cervarix og informasjon fra Folkehelseinstitutt som oppdateres
jevnlig [5, 10].

5.3 Klyssbeskyttelse

mot andre onkogene HPV-virus

Kryssbeskyttelse er et immunologisk fenomen som medfører at immunologisk respons
etter en vaksine er effektiv for flere typer virus enn bare de som var inkludert i
vaksinen. Det finnes flere enn 100 ulike typer HPV. De virutypene som disponerer for
utviikling av livmorhalskreft kalles onkogene virus. Multinasjonale studier viser at det
er HPV-typene 16, 18, 31, 33,35 og 45 som er sterkest assosiert med kreftutvikling
[16]. Studier viser at over 99 % av dem som har livmorhalskreft er HPV positive og at
75 % av høygradig skvamøse intraepiteliale lesjoner er assosiert med en positiv HPVtest på celleprøver. Vedvarende infeksjon med høyrisikotyper (onkogene typer) av
HPV er første trinn i en rekke celleforandringer som kan føre til kreft [2, 17].
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5.4 Effektdata brukt i analysen
Følgende effekttabell er lagt ved søknaden.
Tabell2.Cervarlx
andGardasll
vaccine
efficac re-and st-HPVex sure*

Cervarix
Parameter

PAPSmear
Efficacyonabnormal
pap
smear
CIN1
%HPV16/18CIN1
VE 16-18
% oncogenic
type
(nonvaccine)

VEpreexposure
HPVnaive

VEpostexposure
TVCDNAirrespective
of
serostatus
ASSUMPTION

22.20%[18]

11.10%[19]

16.00%[20]

8.00%

21.19%[21]

21.19%[21]

95.00%[14,15,
22
69.65%[21]

89.00%[19]

21.19%
21
95.00%[23,24]

21.19%
21
89.00%

69.65%[21]

69.65%[21]

69.65%

34.00%[19]

23.00%[25]

16.29%

9.16%[21]
0%
53.56%

9.16%[21]
0%
42.54%

9.16%[21]
95.00%[23,24]
44.85%

9.16%
95.00%
38.91%

76.20%[26,27]
0%

76.20%[26,27]
0%

76.20%[26,27]
95.00%
23,24
72.39%

76.20%
89.00%

VEoncogenic
type 48.00%[18]
% 6-11
VE6-11
OverallefficacyCIN1
GW
% 6-11
VE6-11

0.0%
Overallefficacy
GW
CIN2/3
%HPV16/18CIN23 46.84%[21]

VE 16-18
% non16-18
VE non16-18
oncogenic
type
OverallefficacyCIN213

Gardasil

VEpreexposure VEpostexposure
HPVnaive
TVCDNAirrespective
of
serostatus

0.0%

67.82%
46.84%[21]

46.84%[21]

46.84%

95.00%[23,24]

89.00%

95.00%[14,15,
22
51.11%[21]

51.11%[21]

51.11%[21]

51.11%

68.00%[28]

47.00%[19]

33.00%[25]

22.85%

79.25%

65.71%

61.36%

53.34%

77.62%[21]

77.62%

77.62%

77.62%

89% [19]

CervicalCancer

%HPV16/18CC
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* Kilde:refusjonssøknaden

6. Legemiddelverkets vurdering av tilsend dokumentasjon
6.1 Kliniske studier
6.1.1 Studiepopulasjon

i forhold til omsøkt populasjon

Alle effektstudier er utført hos kvinner i alderen fra 15-25 år. I kliniske studier med
jenter < 15 år ble antistoffresponsen sammenlignet med responsen hos ungdom og
kvinner fra 15 til 25 år. Antistoffresponsen varierte med alderen og var høyest hos de
< 12 år. Disse studiene gir grunn til å tro at HPV-naive jenter i alderen 14-16 år vil ha
tilsvarende beskyttende effekt av vaksinen

6.1.2 Intervensjon
HPV-vaksinasjon er relevant primærforebyggende tiltak mot HPV- infeksjon som er
kjent risikofaktor for utvikling av flere typer kreft. Administrasjonsmåte og dosering
brukt i analysen gjenspeiler norsk praksis.

6.1.3 Komparator
HPV-vaksiner er eneste primærforebyggende tiltak mot HPV infeksjon og
livmorhalskreft. Gardasil er derfor naturlig valg for direkte sammenligning i den
helseøkonomiske analysen. I effektstudier brukes placebo i kontrollgruppen. Screening
er eneste forebyggende tiltak (sekundær profylakse) mot utvikling av livmorhalskreft
fordi celleforandringer kan oppdages på et tidlig stadium før det utvikler seg kreft.
Siden eksisterende HPV-vaksiner ikke beskytter mot alle kjente onkogene HPVviruser er screening fortsatt nødvendig.

6.1.4 Resultater (endepunkter)
I de kliniske studiene med Cervarix er celleforandringer samt vedvarende infeksjon
brukt som surrogatendepunkter for livmorhalskreft. Disse omfattet i første rekke
cervikale lesjoner CIN 1+ CIN 2+, CN 3 (CIN - cervikal intraepitelial neoplasi) og
adenocarcinoma in situ (AIS), som er direkte forstadier til invasiv livmorhalskreft. [11,
13-15]. Kryssbeskytelse mot onkogene HPV-virus. Med hensyn til sikkerhet ble
Gardasil evaluert for toleranse på injeksjonsstedet og systemisk toleranse, effekt på
langvarig helse, samt interaksjon med graviditet og amming. Langtidsresultater med
inntil 7 års oppfølging etter fullført Cervarix vaksinasjon er rapportert.
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6.2 Oppsummering
Den kliniske dokumentasjonen i søknaden består hovedsakelig av de samme studiene
som var benyttet som dokumentasjon ved regulatorisk godkjenning av Cervarix og
senere for bestemmelsen om å innføre HPV vaksinasjonsprogram i Norge.
Effekten av Cervarix ble vurdert i placebokontrollerte, dobbeltblinde, randomiserte
kliniske studier med unge jenter og kvinner i alderen 15 til 25 år (HPV 001 -007;
HPV-008 og HPV-023). Studiene er utført som multisenter studier. Totalt deltok over
20000 personer i kliniske forsøk i hele utprøvningsprogrammet for Cervarix.
Effektdata bygger hovedsakelig på analyser utført i per-protokoll populasjon —
According to Protocal cohort (ATP). Disse kvinner hat tatt tre vaksinedoser og var
DNA negative og seronegative ved oppstartenfor HPV typer inkludert i analysen. Den
HPV-naive studiepopulasjonen gjenspeiler den omsøkte populasjonen av norske jenter
da det antas at flertallet av disse har ikke vært seksuelt aktive og er HPV-naive.
Legemiddelverket mener at valg av placebo som komparator i kliniske studier kan
forsvares fordi det finnes ingen alternative tiltak som gis som primærprofylakse mot
HVP-infeksjon enn vaksinering. I den helseøkonomiske analysen sammenlignes
Cervarix med Gardasil som er den andre HPV-vaksinen på det norske markedet. Flere
helseøkonomiske analyser har vist at vaksinering av jenter før seksuell debut er
sannsynligvis kostnadseffektiv under en forutsetning om at vaksinen gir langvarig
beskyttelse. Legemiddelverket har tidligere vurdert Gardasil vaksinen som
refusjonsverdig og det er rimelig at Gardasil brukes som komparator i denne
søknaden.
Evaluering av effekt er gjort med klinisk relevante og godkjente sykdomsendepunkt.
Resultater fra studier er basert på immunologiske data og surrogate endepunkter som
(CIN2/3, vedvarende infeksjon, AIS) som bygger på histologiske prøver. Dette er
godkjente endepunkter for effekt mot HPV-infeksjon og utvikling av livmorhalskref
som anbefales av WHO og EMA. Bakgrunnen for dette er at alvorlige
celleforandringer alltid behandles. Effekt mot livmorhalskreft kan derfor ikke
undersøkes direkte i kliniske studier. Dessuten kan det ta opp til 20 år fra HPV
infeksjon til utvikling av livmorhalskreft. Per i dag finnes rapporterte resultater med
oppfølgingstid i inntil 7 år. Det er foreløpig ikke vist at Cervarix reduserer forekomst
av aktuelle krefttyper eller dødelighet. Med tanke på at det kan ta opp til 20 år å
utvikle HPV-relatert gynekologisk kreft så er oppfølgingstiden fortsatt kort. Søkeren
har lagt ved liste med pågående studier med langtidsoppfølging som bør sikre gode
effektdata i fremtiden.
Den kryssbeskyttende effekten av Cervarix mot histopatologiske og virologiske
endepunkter (vedvarende infeksjon) av 12 onkogene HPV-typer som ikke inngår i
vaksinen er undersøkt i en studie. Studien hadde ikke god nok styrke til å kunne måle
effekt mot sykdom forårsaket av individuelle HPV-typer. Analysen mot det primære
endepunkt var påvirket av multiple ko-infeksjoner i CIN2+ lesjonene. I motsetning til
histopatologiske endepunkter, er virologiske endepunkter mindre påvirket av multiple
infeksjoner. Cervarix viste vedvarende kryssbeskyttelse kun mot HPV-31 for alle
endepunkter (6 måneders og 12 måneders vedvarende infeksjon, CIN1/2/3 eller AIS)
15

og i alle studiekohorter. Vaksineeffekt mot 6 måneders vedvarende infeksjon har også
blitt vist for HPV-33 og HPV-45 i alle studiekohorter.
Kryssbeskyttelse mot andre onkogene typer HPV som ikke inngår i vaksinen kan
potensielt bidra til økt beskyttende effekt av Cervarix mot genital kreft. En
ekspertvurdering av relevante studier utført av EMA konkluderer med følgende:" ...
When taking protection against persistent infection (6 or 12 months) as relevant
surrogate marker, protection against HPV-31, HPV-45 and HPV-51 was demonstrated
in the primary ATP cohort or in the TVC-1, TVC or TVC-nalive cohorts... Protection
against CIN 2+ lesions associated with the individual non-vaccine HPV types should
be demonstrated before concluding that vaccine protects against CIN 2+ associated
with non-vaccine HPV irrespective of the presence of HPV-16/18"
EMAs vurdering tyder på at det er betydelig usikkerhet knyttet til betydningen av
disse funn, men at resultater anses som lovende. Det er behov for flere studier med
tilstrekkelig styrke for å vurdere kryssbeskyttende effekt av Cervarix mot enkelte
HPV-typer virus på histopatologiske endepunkter og virologiske endepunkter.
Varighet av den kryssbeskyttende effekt er også usikker spesielt med tanke på mulige
mutasjoner og endringer av HPV-virus over tid. Inntil videre er den kryssbeskyttende
effekten vist hovedsakelig som beskyttelse mot vedvarende infeksjon, men det
gjenstår å bevise at den bidrar til reduksjon av kreft. Med tanke på at det antas i
analysen at vaksinasjonen skal gi livslang beskyttelse mot flere HPV-virus og at dette
skal redusere forekomst av livmorhalskraft er disse data fortsatt beheftet med
usikkerhet.
Kommentar
Legemiddelverket har konkludert med at de faglige kriteriene i legemiddelforskriftens
§ 14-3 mht. krav om sykdommens alvorlighet og langvarighet er opffilt. Kravet om
vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning er også oppftlt selv om
dokumentasjonen for effekt i den omsøkte aldersgruppen foreløpig ikke kan knyttes
direkte til reduksjon av —og dødelighet av livmorhalskreft.
Generell svakhet i dokumentasjonen er at sammenligning av effektdata med Gardasil
bygger hovedsakelig på indirekte sammenligninger. Legemiddelverket har valgt å
støtte seg til allerede publiserte vurderinger av effekt av HPV-vaksiner og til oppdatert
informasjon fra Folkehelseinstitutt i sin vurdering av effektdata. Det er enighet om at
begge vaksiner gir mer enn 90 % beskyttelse mot vedvarende infeksjon med HPV 16
og 18 og mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft forårsaket av disse to genotypene.
Det er disse data som primært vektlegges i internasjonale vurderinger av
kostnadseffektivitet av HPV-vaksinasjon. Legemiddelverket mener derfor at i videre
saksbehandlingen av refusjonsverdighet kan vi anta at effekten av Cervarix er minst
like god som Gardasil mht. HPV 16 og 18. Vi henviser til Diskusjon for videre drøfting
av effektdata.
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7. Innsendt økonomisk analyse av Cervarix
Søker har levert to helseøkonomiske analyser der innhentingsvaksinering med hhv.
Cervarix og Gardasil sammenliknes: En kostnadsminimeringsanalyse og en
tilleggsanalyse av cost utility-typen.

7.1 Kostnadsminimeringsanalysen
Legemiddelpris og behandlingseffekt mht HPV 16 og 18 antas like for de to
vaksinene. Pris —gitt refusjon —settes likt: 1171 kr (AUP) per dose.
Administrasjonskostnadene antas også like for de to vaksinene. Effektdataene er basert
på dokumentasjonen presentert foran i denne rapporten.

7.2 Tilleggsanalysen (cost-utility)
I analysen antas det at kun Gardasil har effekt på HPV 6 og 11 (kjønnsvorter), mens
Cervarix antas å ha bedre kryssbeskyttende effekt på onkogene HPV- 31 og 45.
Effekt på kvalitetsjusterte leveår (QALYs) og kostnader beregnes.
Populasjonen som inngår i analysen er jenter i alderen 14-16 år (født 1994-96).
Det gjøres to analyser: En for de som er HPV-naive og en for HPV-naive samt de som
er HPV-eksponerte.
Vaksinene gis etter hhv. 0,1 og 6 måneder.
Tidshorisonten i analysen er 1 år.
Vaksinenes effektdata som brukes i analysen er listet opp i tabell 2 foran i denne
rapporten. Tabellen er hentet direkte fra søknaden inkludert datakilder som søkeren
henviser til. Effektdata er rapportert som endringer i forekomst av positive Pap smear
tester, celleforandringer: CIN 1, 2 og 3 samt forekomst av livmorhalskreft. I analysen
legges det også inn forutsetninger om årlig prevalens av positive Pap smear, CIN 1, 2/
3, livmorhalskreft og behandling av høygradige lesjoner samt om antatt alder for
seksuell debut.
Nyttevektene for beregning av QALYs i analysen er som følger:

Tabell3. QALY-vekterQALYwei hts er lesion
esion
bnormala
IN1
W
IN2/3
ancer

l
Disutil
0.000
0.012
0.020
0.013
0.266*2.5(841270)*(83-57).
8.754

Kilde: Fra refusjonssøknaden.
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Remarks
from1
Asdecrement
from1
Asdecrement
from1
Asdecrement
from1 for 1 year
0.226as decrement
1 life earlost= utili loss1 er ear

Søkeren har hentet tallene fra ulike publiserte kilder som det henvises til i søknaden.
Søker legger til grunn at vaksineprisen for Cervarix settes lik prisen for Gardasil, gitt
at Cervarix får forhåndsgodkjent refusjon for innhentingsvaksinering av 14-16-årige
jenter, dvs. kr 1170,80 (AUP) per dose (1*0,5 ml)
Enhetskostnadene i analysen er vist i tabell 4 presentert nedenfor.
Reference
29
sumesthatCIN1receive2 additionalpap
in 1 yearplus1
mearswithouttreatment
ol soco & bio s 29
asbach2008 30
&
pluscostof colposcopy
ostof treatment
io s 129
29

Kilde: Fra refusjonssøknaden
Enhetskostnadene er i hovedsak basert på tall fra Kunnskapssenterets rapport om
økonomisk evaluering av HPV i Norge [8, 29]
Resultatene for HPV-naive er som angitt i tabellene under. Tabellene viser forskjellene
i antall unngåtte tilfeller, unngåtte kostnader og vunne QALYs mellom Cervarix og
Gardasil. Positive tall innebærer en fordel for Cervarix.

vs.Gardasil*
ungåttmedCervarix
Tabell5: Celleforandringer
vs.Gardasil
numberof lesionsavertedwithCervarix
Additional

* Kilde:Refusjonssøknaden
vs.Gardsil*
unngåttmedCervarix
Tabell6: Ekstrakostnader
vs.Gardasil
costsavertedwithCervarix
Additional
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15
16

papavolded
bnormal
r 877300
r 877300
r 877300

IN1avoided
r 1180656
r 1146692
r 1108478

* Kilde: Refusjonssøknaden
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Wavolded
kr 5990596
kr 5840287
kr 5637169

IN2/3avoided C avolded
r 1981158
r 3556816
r 1960361
r 3485663
r 1939027
r 3400801

otalcostaverted
r 1605334
r 1629730
r 1688438

TabeH7.: Qualyvunnet/ lesjon*
AdditionalQALY ained er lesion e withCervarix
vs.Gardasil
OALY
Abnormal

OALY
CIN1

OALY
GW

OALY
CIN2/3

QALY
CC

*Kilde: Refusjonssøknaden

I følge disse analysene medfører Cervarix høyere QALY-gevinst og lavere kostnader
enn Gardasil. Resultatene for HPV-naive + HPV-eksponerte er tilsvarende.
Søker gjør også en sensitivitetsanalyse med altemative nyttevekter —i hovedsak hentet
fra Dasbachs analyse av Gardasil [30], dvs. nyttevekter som tilsvarer det som ble brukt
i søknaden om refusjon av innhentingsvaksinasjon med Gardasil. Også i denne
sensitivitetsanalysen medfører Cervarix høyere QALY-gevinst og lavere kostnader
enn Gardasil.

8. Legemicklelverkets vurdering av innsendt økonomisk
analyse
Søkers helseøkonomiske analyser er relativt enkle i forhold til en såpass komplisert
problemstilling som vurdering av kostnadseffektiviteten av en HPV-vaksine er.
Søker har et pragmatisk utgangspunkt for sine analyser: dersom den alternative
vaksinen Gardasil vurderes som kostnadseffektiv, er det da sannsynlig at også
Cervarix kan regnes som kostnadseffektiv ved innhentingsvaksinering av 14-16-årige
jenter i Norge.
Med lik vaksinepris som Gardasil og antakelig lik effekt på: HPV 16 og 18 ønsker
søker i sin tilleggsanalyse å vise at Gardasils fordel med effekt på HPV 6 og 11
(kjønnsvorter) kan oppveies av den kryssbeskyttende effekt mot HPV 31 og 45 som er
vist for Cervarix.
Legemiddelverkets vurdering er at analysen og flere av forutsetningene er usikre.
Særlig usikkerhet synes å være knyttet til betydningen av den kryssbeskyttende effekt
av Cervarix vs. Gardasil for andre onkogene HPV-virus enn HPV 16 og 18. Det kan
være en viss fordel for Cervarix mht en slik effekt, men størrelsen på effekten og
implikasjonene for QALYs og kostnader er høyst usikre. Beskyttende effekt av
Gardasil mot kreft og forstadier til kreft i vulva og vagina samt kryssbeskyttende
effekt mot HPV- 31 er ikke tatt med i analysen. Det synes at hver vaksine har noen
fordeler eller ulemper fremfor den andre under gitte forhold [31]. Det er derfor ut fra
dagens datagrunnlag vanskelig å rangere Gardasil og Cervarix ifht
kostnadseffektivitet. Til dette trengs resultater fra langtidsstudier som fortsatt pågår.
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Total
OALY
difference

Legemiddelverket har tidligere konkludert med at innhentingsvaksinering med
Gardasil sannsynligvis er kostnadseffektiv for jenter i alderen 14-16 år i Norge [6].
I den vurderingen ble ikke Gardasils effekt på kjønnsvorter vesentlig vektlagt fordi
denne effekten alene ikke er refusjonsverdi. Ut ifra dette vurderer Legemiddelverket at
det, trass i usikkerhet knyttet til data, er sannsynlig at også innhentingsvaksinering
med Cervarix er kostnadseffektiv for jenter i alderen 14-16 år i Norge, gitt at prisen
tilsvarer prisen for Gardasil.

9. Diskusjon
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i
henhold til fire faglige kriterier: alvorlighetsgad av sykdommen, behov for langvarig
behandling, vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning og at
kostnader skal stå i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi. Det er disse kriteriene
som har vært veiledende i Legemiddelverket vurdering av søknaden.

Styrker og svakheter ved søknaden
Legemiddelverket har i rapporten konkludert med at de faglige kriteriene for
forhåndsgodkjent refusjon i legemiddelforskriftens § 14-3 mht. alvorlighet av
sykdommen og langvarighet synes å være oppfylt.
Kravet om "vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning" er også
oppfylt selv om dokumentasjonen for effekt i den omsøkte aldersgruppen foreløpig
ikke kan knyttes direkte til reduksjon av- og dødelighet av livmorhalskreft. Denne
begrensningen gjelder imidlertid generelt for HPV-vaksiner og må tilskrives fortsatt
kort oppfølgingstid i kliniske studier sett i forhold til forventninger om
livslangbeskyttelse.
Nedenfor drøfter vi kort noen av de viktigste usikkerhetsmomenter:
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•

Data fra kliniske studier dekker bare en del av den relevante tidshorisonten for
assosiasjonen HPV infeksjon og livmorhalskreft. Naturlig utvikling av
preinvasive lesjoner i livmorhals og livmorhalskreft etter en HPV infeksjon er
kompleks og strekker seg over tidsperiode på 10-15 år. Det er viktig å erkjenne
at per i dag finnes ikke dokumentasjon for vaksinens effekt på forekomst av
livmorhalskreft.

•

Behov for boosterdose/ varighet av beskyttelsen er også usikker. Vi kjenner
ikke til hvilke terskelverdier som er nødvendig for å opprettholde immunitet
mot HPV infeksjon. Resultater fra studier med langtidsoppfølging i inntil 7 år
viser at vaksinerte kvinner fortsatt har immunrespons. Lang tid mellom
vaksinering og eksponering for HPV smitte kan innebære at vaksineeffekten
reduseres over tid, og at revaksinering blir nødvendig. Dette vil øke
ressursbruk og kostnader.

•

Det er vanskelig å anslå størrelsen av flokkimmunitet mot HPV infeksjon på
nåværende tidspunkt bare kort tid etter oppstart av vaksinasjonsprogrammet.

Flokkimmuniteter avhengig av dekningsgradenog vil i størst grad påvirkes av
dekningsgiaden i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.Deltagelse i
innhentingsvaksinasjonvil reduseresmitterisikomed HPV- infeksjon for de
aktuelle kohorteneog dermed forhindreutvikling av livmorhalskreft,men
effekten på flokkimmuniteter noe mindre.
•

Typeerstatningbeskriver en situasjon der de HPV typer som ikke er i vaksinen
øker i forekomst og overtarplassen for HPV typer inkluderti vaksinen. Dette
vil begrense effekten av immuniseringpå forekomst av HPV-relaterte
infeksjoner oglesjoner.

Utfordringermht. vurderingav effektdata:Cervarixvs. Gardasil
•

HPV vaksiner Cervarixog Gardasilbeskyttermot HPV 16 og 18 som til
sammen er ansvarlige for over 70 % av livmorhalskrefttilfeller.Begge
vaksinene har vist mer enn 90 % beskyttelse mot vedvarende infeksjon med
HPV-16 og 18 og mot alvorlige forstadiertil livmorhals kreft (CIN 2/3)
forårsaketav de to genotypene. Forutsetningener at kvinner er HPV-naive.
Gardasilhar vist god beskyttelse mot alvorlige forstadiertil kreft i vulva (VIN
2/3) og vagina (VaIN 2/3). Gardasilbeskytterogså mot HPV 6 og 11 som
forårsaker90 % av alle kjønnsvorter.

•

Begge vaksinene inneholder aluminium-adjuvansfor å forsterkeresponsen.
Cervarix har imidlertiden ny type adjuvans-ASO4 som potensielt kan øke
immunresponsrateog fremme effekten på kryssbeskyttelse.Begge vaksiner gir
kryssbeskyttelse, men effekten er vist på ulike utfallsmål. Cervarixviste
kryssbeskyttelse mot HPV-31 for alle endepunkter(6 måneders og 12
måneders vedvarende infeksjon, CIN1/2/3 eller AIS) og i alle studiekohorter.
Vaksineeffekt mot 6 måneders vedvarende infeksjon har også blitt vist for
HPV-33 og HPV-45 i alle studiekohorter.Gardasilhar så langt vist signifikant
kryssbeskyttelse kun mot HPV-31. Det er behov for flere studier med
langtidsoppfølging for å bevise den kliniske verdien av immunologiske funn.

Så langt er det utført bare en studie med direkte sammenligning av immunrespons
mellom Cervarix og Gardasilmed om lag 1100 deltagere i alderen 18-45 år [32]
Resultaterer presentertfor per-protokollpopulasjon (HPV-naive kvinner, har tatt alle
tre doser med vaksine) viste mye høyere antistoffnivå i alle aldre i Cervarix gruppen
vs. Gardasil en måned etter avsluttet vaksinering (7.mnd). Det er usikkertom
antistoffnivå kan knyttes til graden av beskyttelse og varighetenav effekt [32].
Det er ikke utført langtidsstudiermed direkte sammenligning av Cervarixmed
Gardasil i relevant populasjon. Cervikal screening må fortsatttilbys alle norske
kvinner fordi vaksinen ikke beskytter mot alle typer virus som kan forårsakekreft.
Masseundersøkelse for livmorhalskreftog forstadiertil livmorhalskreftutført som
cytologisk prøvetakinghvert 3. år hos kvinner 25-69 år er standard
sekundærprofylaksesom tilbys norske kvinner.
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Oppsummering
Analysene av kostnadseffektiviteten av innhentingsvaksine med Cervarix for jenter
14-16 år r er relativt usikre fordi beregningene hviler på mange antakelser slik det er
diskutert oven. Men, trass i denne usikkerheten med de data som foreligger per nå, og
gitt lik pris og lik behandlingseffekt mot HPV 16 og 18, vurderer Legemiddelverket
det som sannsynlig at Cervarix er like kostnadseffektiv som Gardasil ved
innhentingsvaksinering av 14-16-årige jenter i Norge for å forebygge livmorhalskreft.
Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å veie den ekstra kryssbeskyttende effekt av
Cervarix mot det at det er kun Gardasil som har effekt på HPV 6 og 11 (kjønnsvorter)
[3 1]
Flere andre land har valg å legge tilbud om innhentingsvaksinasjon i tidsbegrenset
vaksinasjonsprogram. Blåreseptnemnda har på sitt møte i mars 2010 også diskutert
dette som en mulig praktisk løsning. Legemiddelverket mener at det er grunn til å tro
at innhentingsvaksinasjon gitt i nasjonal vaksinasjonsprogram i skolehelsetjenesten vil
være enda mer kostnadseffektivt enn innhentingsvaksinasjon basert på
forhåndsgodkjent refusjon.
Vaksinasjon er ikke ment som erstatning for regelmessig screeningundersøkelse av
livmorhalsen.

Konklusjon
Det er sannsynlighetsovervekt for at innhentingsvaksinasjon av alderskohorter av
jenter 14-16 år med HPV-vaksine Cervarix oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent
refusjon. Innhentingsvaksinasjon er et tidsbegrenset tilbud til 14, 15 og 16 år gamle
jenter som ikke har vært omfattet av HPV vaksinasjonsprogram som starter høsten
2009.

Budsjettvirkninger
I Legemiddelverkets refusjonsrapport om innhentingsvaksinering med Gardasil ble
virkningene av eventuell forhåndsgodkjent refusjon på folketrygdens
legemiddelbudsjett vurdert til å være om lag 59 millioner totalt over en 5-årsperiode.
Disse beregningene bygger på antatt dekningsgrad på 25 %.
I søkers beregninger for Cervarix antas det at virkningen på folketrygdens
legemiddelbudsjett av innføring av et tidsbegrenset refusjonsbasert program for
innhentingsvaksine for 14-, 15- og 16-åringer blir om lag 138,4 til 221,5 millioner
kroner for hele perioden. I disse beregningene antas 50-80 % dekningsgrad, noe som
er om lag tre ganger så høy som antatt dekningsgrad for Gardasil. Erfaringer fra
Sverige styrker antagelsen om lav dekningsgrad på om lag 25 % slik det er estimert i
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budsjettvirkninger for Gardasil og Legemiddelverket mener at dette er et rimelig
anslag.
Legemiddelverket antar at en forhåndsgodkjent refusjon av innhentingsvaksinering
med Cervarix, med samme pris som Gardasil, ikke vil føre til ytterligere virkninger på
folketrygdens legemiddelbudsjett enn det som er anslått i vurdering av Gardasil (59
millioner kroner totalt). Beregningene er dog usikre og avhenger bl.a. av dekningsgrad
samt omfang av egenbetaling. Legemiddelverket vil på samme måte som ved
vurdering av Gardasil tolke dette som en sannsynlig overskridelse av bagatellgrensen.
Det henvises til budsjettberegningene i refusjonsrapporten for Gardasil ved
forhåndsgodkjent refusjon for innhentingsvaksinering av 14-16-årige jenter i Norge.
Grunnet tidsbegrenset refusjon vil budsjettvirkningen i år 5 fra refusjonen innfores
være under 5 millioner kroner. Legemiddelverket vurderer at den samlede
budsjettvirkningen de første fire år er så stor at, ut ifra intensjonen med
bagatellgrenseordningen, sendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet for
prioritering. En eventuell refusjonsordning for innhentingsvaksine tidligst kan komme
i gang i 2011. Søknaden om forhåndsgodkjent refusjon av Cervarix blir derfor avslått,
og Legemiddelverkets innstilling/refusjonsrapport oversendt Helse- og
omsorgsdepartementet for deres vurdering/prioritering.

Statens legemiddelverk, 01.09.2010

Kristin Svanqvist
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