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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.
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 representere en
vesentlig terapeutisk nyvinning (Legemiddelforskriften § 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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EXECUTIVE SUMMARY
REIM BURSEMENT APPLICATON FOR CINRYZE (C1INH) – THE
NORWEGIAN MEDICINES AGENCY HAS DECIDED TO GRANT APPROVAL
FOR REIMBURSEMENT FOR CINRYZE IN NORWAY
Viropharma SPRL has applied for general reimbursement for Cinryze (C1INH) as secondline treatment for prevention for Hereditary angioedema attacks, for patients with serious
and recurring attacks and without sufficient effect or unacceptable side effects of oral
treatment alternatives.
The applicant has submitted effect documentation consisting of phase III randomized,
placebo controlled studies and open-label studies, supplemented with information from
leading Norwegian clinicians.
The applicant initially submitted a cost-utility analysis based on comparison with treatment
of attack using Berinert (C1INH) and Firazyr (icatibant), for those patients having most
and most serious attacks, i.e. most seriously affected. The applicant also submitted a costminimization analysis comparing with prophylactic use of Berinert (off-label).
The Norwegian Medicines Agency (NOMA) has assessed the submitted information and
additionally gathered information from clinicians on real life practice concerning
prophylactic HAE treatment in Norway today.
NOMA is of the opinion that a total assessment of the submitted data, in spite of some
methodological weaknesses, implies that it is probable that treatment with Cinryze will be
cost effective, given that patients receiving the treatment cannot be treated with oral
alternatives and at the same time experiencing many and serious attacks severely impacting
quality of life.
NOMA has decided to grant general reimbursement for Cinryze, given conditions to
ensure effective and cost-effective utilization of Cinryze in Norway.
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OPPSUMMERING
Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for C1-esterasehemmer, human (Cinryze) etter
forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler
mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Medisinsk godkjent indikasjon:


Behandling og forebygging av angioødemanfall før medisinske prosedyrer hos voksne og
ungdom med hereditært angioødem (HAE).



Rutinemessig forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom med alvorlige og
tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller ikke beskyttes
tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas
tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.

Refusjon er søkt med følgende indikasjon:


Rutinemessig forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom med alvorlige og
tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller ikke beskyttes
tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas
tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.



Akuttbehandling av gjennombruddsanfall i pasienter som står på rutinemessig forebygging
med Cinryze (C1-esterasehemmer, human) som beskrevet i forrige kulepunkt.

Søker har ikke søkt refusjon for delindikasjonen Behandling og forebygging av
angioødemanfall før medisinske prosedyrer hos voksne og ungdom med hereditært
angioødem (HAE).
Bakgrunn:
Viropharma SPRL har søkt om forhåndsgodkjent refusjon for C1-esterasehemmer, human
(heretter kalt C1INH) (Cinryze) som andrelinje forebyggende behandling mot anfall av
HAE. Pasientene som er aktuelle for forebyggende behandling med C1INH har alvorlige
og tilbakevendende anfall, tåler ikke eller beskyttes ikke tilstrekkelig med oral
forebyggende behandling eller ivaretas ikke tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.
For pasientene som allerede står på forebyggende behandling med C1INH (Cinryze), søker
Viropharma også forhåndsgodkjent refusjon for akutt behandling med C1INH (Cinryze)
ved gjennombruddsanfall. Innen sykdomsområdet er det allerede innvilget
forhåndsgodkjent refusjon for anfallsbehandling ved alvorlige akutte anfall av HAE med
C1INH (Berinert) og conestat alfa, rekombinant C1-esterasehemmer (Ruconest).
Søker har sendt inn en kostnadseffektivitetsanalyse av forebyggende behandling med
C1INH (Cinryze) der komparator er anfallsbehandling med C1INH (Berinert) og icatibant
(Firazyr). Modellen inkluderer bruk av Cinryze for behandling av anfall som oppstår under
forebyggende behandling med Cinryze.

2012/03929-19 LØ/LR/Anne M
Ringerud

11-12-2012

side
5/30

Søker har supplert med en kostnadsminimeringsanalyse der forebyggende bruk av C1INH
(Cinryze) sammenlignes med C1INH (Berinert).
Søker har sendt inn effektdokumentasjon bestående av fase III randomiserte,
placebokontrollerte studier og åpne studier. Det foreligger ingen studier som sammenligner
effekten med legemidlene som brukes ved forebyggende behandling i dag.
Søknaden er supplert med informasjon fra ledende norske klinikere innen området.
Legemiddelverket har vurdert den innsendte dokumentasjonen samt innhentet opplysninger
fra klinikere om rutiner og praksis ved forebyggende behandling med HAE i Norge.
Kostnadene ved forebyggende HAE-behandling avhenger av doseringene som benyttes.
Anslag for hvilke doseringer som er relevant å legge til grunn er basert på preparatomtaler,
studiedata og klinikernes vurderinger og erfaringer med bruk av legemidler ved
forebyggende behandling av HAE.
Legemiddelverket mener at innsendt dokumentasjon og informasjon fra eksperter er
tilstrekkelig for å godta innsendte helseøkonomiske analyser. En totalvurdering av disse,
tross visse metodiske svakheter, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at kostnadene
for C1INH (Cinryze) står i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi og til kostnader for
alternativ behandling for pasienter med mange alvorlige anfall slik som vist i søknad.
Vedtak:
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-21 er human C1 inhibitor (Cinryze) innvilget
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 med følgende informasjon:
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom med
alvorlige og tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller
ikke beskyttes tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke
ivaretas tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling. Akuttbehandling av
gjennombruddsanfall hos pasienter som står på forebyggende behandling med human
C1 inhibitor (Cinryze).
Refusjonskoder:
ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

A92

Angionevrotisk ødem

207

T78.3 Angionevrotisk ødem

Vilkår

207

Vilkår: 207:
 Refusjon ytes kun til pasienter som har minst 2 alvorlige anfall per uke ved oppstart
som dokumentert i journal.
 Behandlingen skal evalueres etter 3 måneder. Fortsatt refusjon ytes kun til pasienter
med minst 50 % reduksjon i antall alvorlige anfall som dokumentert i journal.
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BAKGRUNN

1.1 Underliggende helseproblem (hereditært angioødem (HAE))
Hereditært angioødem er en sjelden og potensielt livstruende sykdom karakterisert av
episodiske anfall med hevelser (ødem) i hud og slimhinner. Prevalensen er anslått til 1 per
50 000 personer. Sykdommen er arvelig og skyldes nedsatt konsentrasjon (HAE type I)
eller nedsatt funksjon (HAE type II) av proteinet C1-esteraseinhibitor (C1-INH). C1-INH
er et viktig regulatorisk protein i komplementsystemet, som er en del av immunsystemet.
Mangel på C1-INH kan gi en kronisk spontan komplementaktivering og økt mengde
immunkomponenter som kan gi ødem. Peptidene bradykinin og kallikrein finnes også i
uvanlig store mengder ved HAE, da C1INH normalt også hemmer deres produksjon.
Bradykinin er trolig en viktig faktor for lekkasje av veske til vev og utvikling av ødem ved
HAE-anfall [1]. Sykdommen er en underart av ordinært angioødem som oftest skyldes en
allergisk reaksjon, og forekomsten er svært sjelden. Det er i dag diagnostisert om lag 100
personer med HAE i Norge, men trolig innebærer dette en underdiagnostisering slik at
faktisk antall personer med HAE i Norge er høyere.
Hovedsymptomene er akutte, ikke-inflammatoriske ødem i hud og slimhinner av ulik
alvorlighetsgrad, som oftest i armer og ben eller ansiktet. Anfallet angriper også ofte mage
og tarm, noe som kan gi betydelige magesmerter, diaré og oppkast. Anfall i mageregionen
kan ofte forveksles med andre tilstander, for eksempel blindtarmbetennelse, og kan føre til
sykehusinnleggelse og feilaktig behandling for andre tilstander. Anfall med hevelser i
svelg og hals kan føre til luftveisobstruksjon og være livstruende. Slike anfall krever gjerne
umiddelbar behandling. Det er også vanlig å få ødem i kjønnsorganer. I sjeldne tilfeller kan
anfallene føre til hevelser i hjernen, noe som kan medføre hodepine, talebesvær, lammelser
eller kramper. Det er særlig alvorlige anfall i mageregion og ansikt/luftveisregioner som
krever anfallsbehandling.
Sykdommen har individuelt forløp. Noen pasienter har flere behandlingskrevende anfall i
måneden, mens andre kan ha påvist nedsatt C1-INH men får sjelden eller aldri anfall.
Anfallene kan opptre med ukes til års intervall og kan fremprovoseres av traumer, psykisk
og fysisk stress, hormonelle faktorer, infeksjoner og visse legemidler. Anfallene kan
vedvare fra flere timer til 1-5 døgn. I tiden mellom anfall er pasientene fullstendig
symptomfrie.[2]
Hereditært angioødem anses som en alvorlig sykdom, og oppfyller etter Legemiddelverkets
vurdering Legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht. alvorlighet.
1.2 Behandling
Det finnes i dag ingen helbredende behandling av HAE, men det finnes muligheter for å
forebygge og lindre anfall.
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Akutt behandling av HAE-anfall
Til akutt behandling ved HAE-anfall brukes i dag særlig C1-esterasehemmer (human;
Berinert og rekombinant (conestat alfa) Ruconest) og bradykininantagonist; icatibant
(Firazyr).
C1-INH er et plasmaglykoprotein som brukes til behandling av akutte anfall hos pasienter
med hereditært angioødem I og II. Under fysiologiske forhold blokkerer C1esterasehemmere den klassiske kjeden til komplementsystemet. Terapeutisk effekt av
human og rekombinant C1-esterasehemmer ved HAE-anfall skyldes substitusjon av
utilstrekkelig C1-esterasehemmeraktivitet slik at nivået av C1-esterasehemmer
normaliseres og anfallet kuperes. Legemidler med C1INH har forhåndsgodkjent refusjon
for behandling av alvorlige akutte anfall.
Et alternativ til C1-INH ved akutte HAE-anfall er icatibant (Firazyr). Icatibant er godkjent
til symptomatisk behandling av akutte anfall av hereditært angioødem (HAE). Icatibant er
en selektiv kompetitiv antagonist på bradykinin type 2 (B2)-reseptor. Det er et syntetisk
dekapeptid med struktur som ligner bradykinin. Ved HAE er forhøyede nivåer av
bradykinin trolig en sentral mediator for utvikling av kliniske symptomer[3]. Icatibant
refunderes via individuell refusjon.
Forebyggende behandling
Forebyggende behandling for HAE baseres i dag enten på substitusjonsbehandling
(tilskudd av C1INH) eller stimulering av pasientenes egenproduksjon av C1INH for å
nedsette hyppigheten og alvorlighetsgraden av anfall.
Danazol (Danol) er et hormonpreparat («attenuated androgen») som stimulerer kroppen til
å danne mer C1INH. Dette legemiddelet er avregistrert i Norge, men det kan forskrives på
registreringsfritak, og refunderes via individuell refusjon (§ 2). Det antas at danazol
stimulerer det friske genet i levercellene til å lage mer C1INH men trolig er flere
virkningsmekanismer involvert. På grunn av fare for bivirkninger, blant annet tilfeller av
svulster i lever og endret fettinnhold i blodet, følges pasientene opp med årlige blodprøver
og ultralydundersøkelse av lever. Danazol kan også ha viriliserende effekter på kvinner, og
blant annet medføre fedme, kviser, og hirsutisme. Bivirkningene kan holdes på et
minimum om laveste, effektive dose tas, men i noen tilfeller seponeres behandlingen.
Danazol gis ikke til barn/ungdom og gravide og ammende kvinner.[4]
Traneksamsyre (Cyklokapron) er en fibrinolysehemmer som virker hemmende på
plasmindannelse og aktivert plasmin. De samme mekanismene hemmes av C1INH, og
effekten av traneksamsyre ved HAE kan skyldes en «sparing effect» på den naturlige
hemmeren[5]. Traneksamsyre har forhåndsgodkjent refusjon for HAE. Enkelte pasienter
kjenner når anfallene kommer og behandles intermitterende med 2-3 tabletter 2-3 ganger
pr. døgn i noen dager. Andre pasienter behandles kontinuerlig med denne dosen, med en
økning ved eventuelle anfall for å kupere anfallet. På grunn av bivirkningsprofil må
pasientene til årlig kontroll/prøver. Pasientene er også inne til årlig øyeundersøkelse.
Doseavhengig gastrointestinalt ubehag som kvalme, oppkast og diaré er vanligste
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rapporterte bivirkning. Mindre hyppige er allergiske hudreaksjoner og hypotensjon ved
hurtig intravenøs injeksjon.
Noen pasienter har utilstrekkelig effekt av peroral forebyggende behandling eller må
oppjustere dosen slik at de får uakseptable bivirkninger. For disse pasienter kan
regelmessig tilskudd av C1INH være eneste mulighet.
Ved hereditært angioødem er det behov for behandling over en langvarig periode.
Legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht varighet anses som oppfylt.

1.2.1 Forebyggende behandling med C1-esterase inhibitor (Cinryze)
C1INH (Cinryze) har godkjent indikasjon for:


Behandling og forebygging av angioødemanfall før medisinske prosedyrer hos voksne og
ungdom med hereditært angioødem (HAE).



Rutinemessig forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom med alvorlige og
tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller ikke beskyttes
tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas
tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.

Søker har søkt refusjon for følgende indikasjon:


Rutinemessig forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom med alvorlige og
tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller ikke beskyttes
tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas
tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.



Akuttbehandling av gjennombruddsanfall i pasienter som står på rutinemessig forebygging
med Cinryze (C1-esterasehemmer, human) som beskrevet i forrige kulepunkt.

Søker har ikke søkt refusjon for delindikasjonen «Behandling og forebygging av
angioødemanfall før medisinske prosedyrer hos voksne og ungdom med hereditært
angioødem (HAE).»
Forebyggende bruk av C1-esterasehemmer ved HAE substituerer utilstrekkelig C1esterasehemmeraktivitet slik at nivået av C1-esterasehemmer normaliseres. Behandlingen
er forbeholdt pasienter som har utilstrekkelig effekt eller uakseptabel bivirkninger av
annen profylaktisk behandling.
Behandlingen gis intravenøst med en selvadministrert injeksjon over 10 minutter (ved
1000 IE). Godkjente startdose ved rutinemessig forebygging av HAE-anfall er 1000 IE
hver 3. eller 4. dag. Doseringsintervall justeres utfra individuell respons. Fortsatt behov for
profylakse med Cinryze bør vurderes regelmessig. Cinryze oppbevares i romtemperatur.
Cinryze er hittil ikke markedsført i Norge, og det er foreløpig ingen klinisk erfaring med
legemidlet. Cinryze har en noe lengre halveringstid enn Berinert som inneholder samme
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virkestoff. Det er foreløpig usikkert om og evt hvordan dette vil påvirke
dosering/doseringsintervall og effekt av Cinryze sammenlignet med til Berinert.
Cinryze vil trolig gå inn på lik linje som nåværende forebyggende bruk av Berinert for de
hardest rammede pasientene som trenger aktiv forebyggende behandling.
Den eneste vanlige bivirkningen sett etter Cinryze-infusjon i kliniske studier er utslett.
Utslettsymptomene ble vanligvis beskrevet som at det omfattet øvre ekstremiteter,
brystkasse, buk eller injeksjonssted. Ingen av utslettene var alvorlige, og ingen medførte
seponering av legemidlet.[6]
1.2.2 Behandling med komparator (C1-esterase inhibitor/Berinert)
C1-esterase inhibitor (Berinert) inneholder samme virkestoff som Cinryze, og virker via
samme mekansime. Berinert er godkjent for anfallsbehandling, men benyttes i dag også
(utenfor godkjent indikasjon) som forebyggende behandling av om lag ni pasienter i
Norge.1 Pasienten eller pårørende er opplært til intravenøs selvadministrasjon av Berinert.
Berinert oppbevares i romtemperatur. Behandlingen består av jevnlige intravenøse
injeksjoner, oftest 2 ganger pr uke.
Pasienter som starter forebyggende behandling med Berinert møter til kontroll etter om lag
tre måneder for å vurdere effekten. På bakgrunn av pasientenes observasjoner av hyppighet
og alvorlighet av anfall i pasientdagbok vurderes det om behandlingen er effektiv og bør
videreføres.
Den kliniske erfaringen med Berinert viser at startdoseringen gjerne er to ampuller (1000
IE) hver 3. eller 4. dag, men noen pasienter doseres høyere, med 4 ampuller hver 3. eller 4.
dag. Ved dårlig kontrollert sykdom kan det være nødvendig å oppjustere dose og/eller
hyppighet for å få effekt. I følge klinikere er i dag Berinert «siste linje» i den profylaktiske
behandlingen av HAE etter perorale alternativer. Forebyggende behandling med Berinert
refunderes etter individuell søknad.
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INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR C1-INHIBITOR (CINRYZE)

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier
Søker viser til to dobbeltblindede, placebokontrollerte fase III studier og to åpne studier
som dekker både forebyggende bruk og behandling av anfall. To av studiene ser på
forebyggende behandling, og søker har særlig fokusert på disse.
2.1.1 Forebyggende behandling
LEVP 2005-1/B[6, 7]
I studie LEVP 2005-1/B med randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, krysset
design, ble 22 forsøkspersoner evaluert for effekt (randomisert og behandlet i begge
kryssede perioder). Deltagerne var fra 6 år, og hadde en bekreftet HAE-diagnose.
Deltagerne beholdt eventuelt andre faste medisiner inkludert androgener eller
antifibrinolytiske legemidler. Deltagere som hadde blitt randomisert i akutt-studien (Se
avsnitt 2.1.2) med minst to anfall pr måned, kunne delta i denne profylakse-studien.
Deltagerne ble randomisert til enten 1000 E i 10ml sterilt vann eller 10 ml saltvann som ble
gitt som injeksjon 2 ganger pr uke i 12 uker. Deretter fulgte 12 uker med injeksjon 2
ganger ukentlig med den andre intervensjonen (cross-over).
Deltagerne førte dagbok over symptomer gjennom hele perioden. Primært utfallsmål var
antall HAE-anfall i perioden, og hver deltager i studien var sin egen kontroll. Sekundære
utfallsmål var alvorlighetsgrad av anfall, varighet av anfall, antall open-label injeksjoner
med Cinryze og totalt antall dager med hevelse.
Studien viste at profylakse med Cinryze gav signifikant lavere antall anfall sammenlignet
med placebo (gjennomsnittlig 6,3 anfall med Cinryze vs. 12,8 anfall med placebo i en 12
ukersperiode, p<0,0001). Anfallene var også mindre alvorlige ved profylaktisk Cinryzebehandling i forhold til placebo (gjennomsnittlig alvorlighetsgrad 1,3 vs. 1,9 eller 32 %
reduksjon, p=0,0008) og av kortere varighet (gjennomsnittlig 2,1 dager vs. 3,4 dager eller
38 % reduksjon, p=0,0004). Totalt antall dager med hevelse ved profylaktisk Cinryzebehandling var redusert sammenlignet med placebo (gjennomsnittlig 10,1 dager vs.
29,6 dager eller 66 % reduksjon, p<0,0001). I tillegg krevdes færre åpne Cinryzeinfusjoner til behandling av HAE-anfall ved behandling med Cinryze sammenlignet med
placebo (gjennomsnittlig 4,7 infusjoner vs. 15,4 infusjoner eller 70 % reduksjon,
p<0,0001).
LEVP 2006-4[6, 8]
I den åpne, ikke-kontrollerte studien LEVP 2006-4 fikk 146 forsøkspersoner med HAE og
minst 1 anfall per måned eller opplevd larynxødem Cinryze som HAE-profylakse i
perioder på 8 dager til ca. 32 måneder (median 8 måneder) for å evaluere effekt og
sikkerhet ved lengre tids forebyggende bruk av Cinryze. Gjennomsnittsalder var 37 år (382). 42 forsøkspersoner (28,8 %) tok regelmessig androgener forebyggende. Underveis i
studien seponerte 23 (54,8 %) androgener, 11 personer (26,2 %) endret behandlingen eller
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reduserte dosen, mens 8 (19 %) fortsatte med samme dose androgen. Cinryze ble gitt i en
dose på 1000E intravenøst hver 3.-7. dag. Pasientene kunne også motta Cinryze som
anfallsmedisin. Gjennomsnittlig doseringshyppighet var 1,4 dager pr uke, og 95 % av
pasientene behøvde mindre enn to dager per uke for å oppnå sykdomskontroll.
Primært endepunkt var gjennomsnittlig månedlig anfallshyppighet. Deltagerne førte
dagbok over anfall og symptomer.
Før inklusjon rapporterte forsøkspersonene en median månedlig HAE-anfallsfrekvens på
3,0 (spredning: 0,08–28,0). Ved profylaktisk Cinryze-behandling var denne frekvensen
0,21 (spredning: 0–4,56), og 86 % av forsøkspersonene fikk i gjennomsnitt ≤1 anfall per
måned. Hos forsøkspersoner som fikk Cinryze-profylakse i minst 1 år holdt den månedlige
anfallsfrekvensen per forsøksperson seg konsekvent lav (0,34 anfall per måned) i forhold
til frekvens før studien.
I gruppen på 23 personer som seponerte androgenbehandlingen gikk median
anfallshyppighet fra 3 ganger månedlig til 0 når de fikk C1INH profylaktisk.
67 av forsøkspersonene (46 %) fullførte ikke studien. Median anfallshyppighet hos denne
gruppen var 0,12 anfall pr måned.
2.1.2 Anfallsbehandling
LEVP 2005-1/A [6, 7]
I studie LEVP 2005-1/A med randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert,
parallellgruppedesign, ble 71 forsøkspersoner med akutte HAE-anfall randomisert (36
Cinryze, 35 placebo). Inklusjonskriterier var de samme som i studie LEVP 2005-1/B (se
avsnitt 2.1.1). Deltagerne ble gitt en injeksjon (1000E C1INH eller placebo) innen 4 timer
etter start av moderat og alvorlig anfall. Dersom det ikke ble rapportert bedring innen en
time, ble det gitt en ny injeksjon av samme studiemedisin.
Primært endepunkt var tid til start av lindring (målt hver 15 minutt). Sekundært endepunkt
inkluderte blant annet andel deltagere med lindring innen 4 timer og tid til anfallet var helt
over.
Studien viste at behandling med Cinryze innen 4 timer etter at et HAE-anfall startet,
medførte mer enn halvert tid til begynnende utvetydig lindring av definerende symptom på
HAE-anfall sammenlignet med placebo (median 2 timer med Cinryze vs. >4 timer med
placebo, p=0,048). Behandling med Cinryze medførte også mer enn halvert tid til komplett
opphør av HAE-anfall sammenlignet med placebo (median 12,3 timer vs. 31,6 timer,
p=0,001). Andelen av forsøkspersoner med begynnende utvetydig lindring av definerende
symptom innen 4 timer etter dosering, var 60 % med Cinryze og 42 % med placebo
(p=0,062). Ingen av de 15 forsøkspersonene som fikk åpen behandling med Cinryze mot
HAE-anfall som omfattet strupehodet, trengte intubering.
To doser studiemedisin ble gitt til 23 deltagere i C1INH-gruppen og 28 i placebogruppen.
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LEVP 2006-1 [6]
I den åpne studien LEVP 2006-1 ble 101 forsøkspersoner behandlet for totalt 609 akutte
HAE-anfall (median 3 anfall per forsøksperson, spredning: 1–57) for å evaluere effekt og
sikkerhet ved gjentatt bruk av Cinryze ved anfall. Innen 4 timer etter Cinryze-dosering ble
det oppnådd utvetydig lindring av definerende symptom ved 87 % av anfallene. Ved 95 %
av anfallene ble det observert klinisk lindring og/eller hjemsending av forsøkspersonen
innen 4 timer. Hos forsøkspersoner med >1 anfall var andelen av anfall med respons innen
4 timer etter Cinryze-dosering og tid til respons uavhengig av antall behandlede anfall.
Ingen av de 84 separate HAE-anfallene som omfattet strupehodet krevde intubering etter
behandling med Cinryze.
2.2

Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 2
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe
De aktuelle effektstudiene er de samme som ligger til grunn for den godkjente
indikasjonen som annenlinjebehandling. Det er beskrevet at deltagerne som bruker oral
forebyggende behandling skal fortsette denne i studieperioden. Beskrivelsen av hvordan
deltagerne bruker disse legemidlene og hvor stor andel av deltagerne som bruker oral
forebyggende behandling er fraværende eller svak. Legemiddelverket savner en slik
beskrivelse av studiepopulasjonen for å vurdere i hvilken grad Cinryze som
annenlinjebehandling er dokumentert i studiene.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
Studiemedisineringen som er brukt i studiene er sammenlignbar med klinisk praksis med
C1INH (Berinert) som benyttes som profylakse i dag. Det er foreløpig ingen klinisk
praksis med C1INH (Cinryze) i Norge.
Komparator i forhold til klinisk praksis
I effektstudiene er placebo valgt som komparator. Siden C1INH allerede brukes
forebyggende i klinisk praksis i dag (off-label bruk av Berinert), er også dette en relevant
komparator. Berinert er ikke godkjent for forebyggende bruk og har ikke forhåndsgodkjent
refusjon for forebyggende behandling.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Endepunktene er, etter Legemiddelverkets syn, relevante for refusjonssøknaden.
Legemiddelverket vil påpeke at flere av studiene involverer få pasienter og har kort
varighet. Dette gjør at resultatene blir mer usikre.

2

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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2.2.2 Oppsummering
Legemiddelverket mener innsendt effekt- og sikkerhetsdokumentasjon for Cinryze er
relevant for vurderingen av søknaden om forhåndsgodkjent refusjon.
HAE er en sjelden tilstand, og Legemiddelverket aksepterer derfor den innsendte
dokumentasjonen i tråd med tidligere vurderinger av legemidler innen dette terapiområdet.
Legemiddelverket har ikke funnet studier som sammenligner Cinryze med Berinert som i
dag brukes forebyggende mot HAE i andre linje.
Informasjon fra klinikere og retningslinjer for forebyggende behandling har ikke gitt
informasjon om kjente sammenligninger av Berinert og Cinryze.
Legemiddelverket har fått informasjon om forebyggende behandling av HAE fra relevante
klinikere tilknyttet HAE-poliklinikken Brakutan på Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet. Informasjonen viser at C1INH går inn i andrelinje etter oral forebyggende
behandling. Behandlingen, med intravenøs injeksjon over 10 minutter to ganger ukentlig er
krevende for pasienten. Dette bidrar til at det kun er de hardest rammede pasientene eller
pasienter som ikke ivaretas med forebyggende tablettbehandling som ønsker eller er
aktuelle for forebyggende injeksjon av C1INH. Forebyggende behandling med C1INH
initieres og følges opp via en individuell spesialistvurdering av hver pasient.
Det er foreløpig usikkert om bruk (hyppighet og dosering) av Cinryze i praksis vil være
endret i forhold til dagens bruk av Berinert. Legemiddelverket har derfor valgt å bruke
gjennomsnittstall fra dagens kliniske erfaring med Berinert og tall fra de innsendte studiene
for Cinryze.
Legemiddelverket mener den kliniske dokumentasjonen som er sendt inn fra søkers side
sammen med informasjon fra klinikere er god nok til å akseptere resultatene fra de
økonomiske analysene.
Etter Legemiddelverkets vurdering tilfredsstiller C1INH (Cinryze) legemiddelforskriftens §
14-13 faglige kriterier mht klinisk relevant virkning i en definert, aktuell
pasientpopulasjon.

3
3.1

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV HUMAN C-HEMMER (CINRYZE)
Modell, metode og forutsetninger

Søkers sendte inn en kostnadseffektivitetsanalyse hvor forebyggende behandling ble
sammenlignet med anfallsbehandling. Søkers opprinnelige analyse var relevant for å
belyse kostnadseffektivitet av forebyggende behandling som tidligere ikke er vurdert.
Legemiddelverket vet imidlertid fra tidligere arbeid innen terapiområdet at pasientene med
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flest anfall og som ikke har nytte av orale alternativer, bruker CIINH (Berinert) off-label
og får dette refundert av Folketrygden. Vi ba derfor søker sende inn en
kostnadsminimeringsanalyse der Berinert brukes som komparator og effekt settes lik, siden
dette ble vurdert som en relevant komparator i klinisk praksis.
Kostnadseffektivitetsanalysen
Søker sendte inn en kostnadseffektivitetsanalyse som er komplettert med QALY-data, der
forebyggende behandling med Cinryze for å redusere/unngå anfall sammenlignes med
anfallsbehandling (der den tyngste kostnadskomponenten er behandling med
Berinert/Firazyr). Modellen inkluderer bruk av Cinryze for behandling av anfall som
oppstår under forebyggende behandling med Cinryze.
Modellen er av typen beslutningstre, og søker har validert modellen med norsk klinisk
ekspertise, som har gått god for modellens validitet i henhold til norsk klinisk praksis.
Modellen gjengis nedenfor:

Kilde: refusjonssøknad

For behandling i komparatorarmen er følgende modell lagt til grunn:

Kilde: refusjonssøknad

Modellen begrunnes ut fra en antagelse om at dagens alternativ til forebyggende
behandling med Cinryze for de hardest rammede pasientene er hyppig anfallsbehandling

2012/03929-19 LØ/LR/Anne M
Ringerud

11-12-2012

side
17/30

med Berinert eller Firazyr. Denne forutsetningen om relevant komparator er drøftet med
firmaet, ref. senere i dette dokumentet.
Analysen legger til grunn et samfunnsperspektiv, der alle direkte medisinske kostnader
forbundet med behandling av hereditært angioødem modelleres i tillegg til indirekte
kostnader forbundet med produktivitetstap knyttet til anfall.
Det er videre lagt til grunn et femårsperspektiv for både kostnader og helsegevinster i
modellens base case, med sensitivitetsanalyser utført ned mot ett år. Det er brukt en
diskonteringsrente på fire prosent både for gevinster og kostnader.
Søker legger videre til grunn at målpopulasjonen for refusjon er de pasientene med flest og
mest alvorlige anfall, (for beskrivelse se [7]). Dette samsvarer med indikasjonen, der det
fremgår at Cinryze kun skal brukes for pasienter som ikke tåler eller ikke beskyttes
tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas
tilfredsstillende med gjentatt anfallsbehandling.
Det legges blant annet til grunn i søknaden at målkarakteristika for refusjonsbruk skal være
pasienter som er utilstrekkelig behandlet med gjentatt anfallsbehandling, eller som ikke
tåler, er misfornøyd med eller ikke kan bruke forebyggende behandling med androgener
eller traneksamsyre. Dette representerer i henhold til søknaden pasienter som har 1-2 anfall
pr uke, eller 7 pr måned.
Kilden for effektdataene er fase 3-studien LEVP 2005-1/B og den åpne studien LEVP
2006-4, se nærmere omtale i avsnitt 2.1.
LEVP 2005-1/B viste at antall anfall ble halvert ved forebygging (fra 12,73 anfall til 6,26
anfall over 12 uker). Videre var det i studien en tendens til at anfallene under forebyggende
behandling var kortere og mindre alvorlige. Pasientene rekruttert i studien hadde hatt minst
to anfall pr uke som forutsetning for å delta.
LEVP 2006-4 viste en reduksjon i antall anfall fra gjennomsnittlig 4,7 til 0,5 anfall. Her
var kravet for deltakelse i studien at pasientene hadde hatt minimum ett anfall pr måned
eller hatt anfall i strupe/hals, som potensielt kan være livstruende.
Det er ikke rapportert alvorlige bivirkninger knyttet til bruk av Cinryze.
Søker har videre lagt inn QALY-vekter for ulike tilstander HAE-pasientene kan befinne
seg i. Søker konstaterer at det ikke er publisert QALY-vekter for HAE-pasienter. Søker
bruker derfor en pragmatisk metode for å finne frem til EQ-5D QALY-vekter, ved at data
fra en pågående Burden-of-illness (BOI) spørreundersøkelse fra flere europeiske land
pragmatisk tilordnes EQ-5D vekter. Videre er det i BOI samlet inn livskvalitetsdata i form
av HAE-respondentenes tilbakemelding på et spørreskjema kalt Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS) til å estimere QALY-vekter.
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Kilde: søknaden

Tabellen viser hvordan de ulike tilstandene i spørreundersøkelsen (kolonne til høyre) er
tilordnet ulike tilstander i EQ-5D, som igjen er tilknyttet vekter for nyttenivåer som gjør at
man kan presentere kost/nytte beregninger. For eksempel kan en se at hvis respondenten på
spørsmål 10 i undersøkelsen om smertenivå under anfall har svart alvorlig (3), er dette gitt
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en negativ vekt på -0,386 på en skala fra 0 til 1, dvs. at hvis respondenten hadde en
utgangslivskvalitet på 0,8, ville pasienten under et anfall med alvorlig smerte få redusert
livskvaliteten til nærmere 0,4, hvilket representerer et betydelig fall. I den
legemiddeløkonomiske analysen er det brukt følgende kostnadskomponenter:


Direkte kostnader for bruk av legemidlene Firazyr, Berinert og Cinryze ved
anfallsbehandling (komparator).
Table 1: Cost of treatment of acute attack applying SPC dosing

Price per vial (AUP excl. VAT, NOK)
Mean no. vials used
Mean cost (NOK)
Kilde: søknaden



Cinryze

Berinert

Firazyr

Berinert/Firazyr

5,990.22
2
11,980.44

5,361.46
3
16,084.38

15,031.61
1
15,031.61

15,873.83

Direkte kostnader i helsetjenesten for behandling av hhv. milde, moderate og
alvorlige anfall. Dette gjelder bl.a. legekonsultasjoner, innleggelse på sykehus,
Computertomografi, blodprøver med mer, og er blant annet basert på innspill fra
norske kliniske eksperter.
Table 2: Resource use for acute HAE attacks
Type of attack

Resource category

Proportion of patients

Source

Severe

Hospital stay (one day)

20%

Clinical experts

Emergency care visit

75%

Clinical experts

Primary care visit

25%

Clinical experts

HAE medication

100%

Clinical experts

Surgery consultant

25%

Clinical experts

Abdominal CT

10%

Clinical experts

Intensive care stay (one day)

3%

Clinical experts

Hospital stay (one day)

0%

Clinical experts

Emergency care visit

12.5%

Clinical experts

Primary care visit

12.5%

Clinical experts

HAE medication

25%

Clinical experts

Hospital stay (one day)

0%

Clinical experts

Emergency care visit

0%

Clinical experts

Primary care visit

0%

Clinical experts

HAE medication

0%

Clinical experts

Moderate

Mild

Source: (Björkander 2012; Waage Nielsen E 2011; Wahlgren 2011)
Kilde: søknaden
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Table 3: Unit costs for medical resources for an acute HAE attack
Unit type
Unit cost
Unit
(number of units)
(NOK)
Hospital: Hospital stay/visit

1 day stay (1)

12,571

Emergency care: Physician visit

Visit (1)

829

Emergency care: Nurse visit

Visit (1)

3572

1 day stay

12,571

Emergency care: Inpatient stay
Primary care visit: Physician visit

Visit (1)

829

Primary care visit: Nurse visit

Visit (1)

357

Surgery consultation

Visit (1)

829

Blood work

Test (1)

108

Procedure (1)

2,323

Abdominal CT
Intensive care stay

1 day stay (1)

34,200

HAE Medication: Berinert

Vial (3)

16,084.38

HAE Medication: Firazyr

Vial (1)

15,031.61
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Source
(Helsedirektoratet 2010)
(The Norweigan Medicines
Agency 2011a)
(Kunnskapssenteret 2009;
Statistics Norway 2011a)
(Helsedirektoratet 2010)
(The Norweigan Medicines
Agency 2011a)
(Kunnskapssenteret 2009;
Statistics Norway 2011a)
(The Norweigan Medicines
Agency 2011a)
(Larssen H. 2012)
(HELFO 2010)
(The Norweigan Medicines
Agency 2011a)
(The Norwegian Medicines
Agency 2011b)
(The Norweigan Medicines
Agency 2011c)

Kilde: søknaden



Indirekte kostnader knyttet til produksjonstap basert på humankapitalmetoden, med
hhv. 5, 3 og 2 dagers fravær fra jobb ved hhv. alvorlig, moderat og mild anfall. Det
er forutsatt at barns sykdom genererer like mye fravær hos voksne som ved voksnes
sykdom.
Table 4: Indirect resource use and cost of an acute HAE attack based on severity of the attack
Resource
category
Days absent
from work
during acute
HAE attack

Type of
attack

Unit cost

Number of
units

Proportion of
patients

Severe

2,266

5.0

100%

Moderate

2,266

3.0

100%

Mild

2,266

2.0

50%

Source

(Statistics Norway
2011b; Waage
Nielsen E 2011)

Kostnadsminimeringsanalyse
Søker sendte inn en supplerende kostnadsminimeringsanalyse der forebygging med C1INH
(Cinryze) sammenlignes med forebygging behandling (off-label) med C1INH (Berinert),
som i dag brukes for de alvorligst rammede pasientene i norsk klinisk praksis. Det legges
til grunn antatt lik behandlingseffekt for Berinert og Cinryze for antatt mest brukt dosering.
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3.2 Resultater
Kostnadseffektivitetsanalysen
Resultatene fra søkers base-case analyse viser at forebyggende bruk av Cinryze i den
utvalgte populasjonen av pasienter med mange og/eller alvorlige anfall er:
1. Kostnadsbesparende; økte utgifter til legemidler (1,3 mill. NOK) mer enn oppveies
av reduserte kostnader til anfallsbehandling (2,2 mill. NOK)
2. Livskvalitetsøkende; QALYs øker fra 3,04 til 3,61 QALY-poeng i populasjonen
3. Anfallsreduserende; halverer antallet anfall i populasjonen i tidsperioden, fra 389 til
193 anfall.
4. Dominerende; forebyggende bruk av Cinryze er billigere og bedre enn
anfallsbehandling for disse pasientene.
I henhold til søkers analyse er det derfor kostnadseffektivt å behandle de hardest rammede
pasientene med Cinryze forebyggende.
Kostnadsminimeringsanalyse
Kostnadsminimeringsanalysen viser at forebyggende behandling med Cinryze er
rimeligere enn sammenlignbare doser av Berinert brukt forebyggende off-label. For fire
pasienter (søkers anslag av relevant populasjon) vil bruk av Cinryze koste 5,0 mill. kr mot
6,0 mill. kr for Berinert. Med andre ord reduseres behandlingskostnaden fra 1,5 mill. kr til
1,25 mill. kr pr pasient, for antatt lik effekt.
I henhold til denne analysen er derfor forebyggende behandling med C1INH (Cinryze)
kostnadsbesparende sammenlignet med C1INH (Berinert).
3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Søker har gjennomført flere enveis sensitivitetsanalyser, som vist i tabell nedenfor hentet
fra søknaden.

Table 5: Scenario analysis
Variable

Base case value

Change/New
value

Base case result
Monthly attack rate
without Cinryze
prevention

7.0
(1-2 attacks per
week)

Effectiveness of
Cinryze

CHANGE- Part B
(two fold reduction
in acute attacks)

5
6
7
8
CHANGE 3 trial
population
(9.4 fold reduction
in acute attacks)

Cost per QALY
gained

Cost per acute
HAE attack
avoided

Dominates

Dominates

2,510,343
98,174
Dominates
Dominates

7,194
281
Dominates
Dominates

Dominates

Dominates
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Variable

Base case value

Change/New
value

Cost per QALY
gained

Cost per acute
HAE attack
avoided

No of dosing days
of Cinryze per week

2

1.4

Dominates

Dominates

Average total cost
of an acute attack

Severe: 21,863.28
Moderate: 4,078.68
Mild: 0

-20%

Dominates

Dominates

+20%

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Direct costs only

2,309,763

6,619

-5%
+5%
Costs 0%
Outcomes 0%
Costs 8%
Outcomes 8%
Cost 8%
Outcomes 0%
1 year
3 years

Dominates
Dominates

Dominates
Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates

Dominates
Dominates

Dominates
Dominates

Utility weight for
severe, moderate,
and mild attack

Severe: 0.078
Moderate: 0.522
Mild: 0.673

Cinryze available
for treatment of
acute attack

Yes: Dose 2 vials

Perspective

Societal (direct and
indirect costs)

Price of Cinryze

5,990.22
(AUP excl. VAT)

Discount rate

Time horizon

Costs 4%
Outcomes 4%

5 years

Utility weights
derived from
disutility associated
with migraine:
Severe: 0.403
Moderate: 0.710
Mild: 0.756
No
Yes: Dose 2.63
vials

Kilde: søknaden

I henhold til søker er lønnsomheten i forebyggende behandling med Cinryze godt fundert
når sentrale faktorer varieres.
Det er verdt å merke seg at antallet anfall har stor påvirkning på kostnaden per QALY
vunnet. Tilsvarende er kostnaden per QALY høy når perspektivet endres fra
samfunnsperspektiv til helsetjenesteperspektiv.
Søkers tornadodiagram for kostnader viser at de største usikkerhetselementene for
kostnadseffektiviteten er antall doser og effekt av Cinryze.
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Univariate analysis - Tornado diagram - Costs
Cinryze prevention - Mean doses per
week

Efficacy of Cinryze - Risk ratio

Absenteesim - Indirect cost severe attack

-20%
20%

Cinryze - acute attack dose for severe
attack

Cost of emergency care in-patient

-kr1,500,000

-kr500,000
kr500,000
D Total incremental costs

kr1,500,000

Kilde: søknaden

Videre viser søkers tornadodiagram for livskvalitet at de tidligere omtalte nyttevektene har
stor betydning for kost/nytte anslagene.
Univariate analysis - Tornado diagram - Quality of life
Utility weight - Long term prevention

Utility weight - Mild attack

Utility weight - No prevention

-20%

20%
Utility weight - Moderate attack

Efficacy of Cinryze - Risk ratio

-0.8

-0.6

Kilde: søknaden

-0.4

-0.2
0
0.2
D Incremental QALYs

0.4

0.6
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Søker har gjennomført probabilistiske sensitivitetsanalyser som viser at det i henhold til
søker er overveiende sannsynlig at refusjon av Cinryze er kostnadsbesparende samtidig
som livskvaliteten øker.
PSA simulation: results of incremental cost per QALY
NOK 10,000,000

Incremental Cost

NOK 5,000,000

NOK 0

-NOK 5,000,000

-NOK 10,000,000

-NOK 15,000,000

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Incremental QALY
Kilde: søknaden

3.4 Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse
Den legemiddeløkonomiske analysen belyser den delen av medisinsk indikasjon det søkes
om refusjon for; forebygging av anfall og behandling av anfall for de pasientene som står
på forebygging, for de pasientene som har flest og mest alvorlige anfall.
For pasientene med flest og alvorlige anfall er det relevant å vurdere en behandlingsstrategi
med forebygging fremfor anfallsbehandling. Dette skjer allerede i dag med off-label
forebyggende bruk av C1INH (Berinert) (se avsnitt 1.2.2.).
Modellen baseres videre på at antall anfall reduseres, at anfallenes alvorlighet og lengde
reduseres og at pasientenes livskvalitet, helsetilstand og yrkesdeltakelse forbedres og at
bruk av helsetjenester reduseres.
Videre har søker levert en utfyllende analyse i form av en kostnadsminimeringsanalyse
som sammenligner forebyggende bruk av C1INH (Berinert) (off-label) med C1INH
(Cinryze) forebyggende.
Legemiddelverket mener analysene samlet sett er relevant for de hardest rammede HAEpasientene med mange og alvorlige anfall som ikke kan behandles godt nok med oral
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behandling. Analysene bidrar således til å belyse kostnadseffektiviteten ved forebyggende
behandling med human c-hemmer.
Dette utgjør et lite antall pasienter, søker angir at dette gjelder ca. fire pasienter, mens
informasjon innhentet fra Rikshospitalet antyder at dette kan gjelde rundt ni pasienter av en
diagnostisert pasientmengde på rundt 100 personer.
Modellstrukturen er bygd opp basert på innspill fra ledende norske klinikere, insidensdata
fra svensk register og kostnadsdata hentet fra ulike kilder. Den valgte kostnadseffektivitetsanalysen og den supplerende kostnadsminimeringsanalysen fremstår som relevant for å
vise om forebyggende bruk av C1INH (Cinryze) er kostnadseffektivt.
Effektdataene er hentet fra de kliniske studiene. Selv om de inkluderte relativt få pasienter,
fremstår effektdataene som tydelige.
Imidlertid er de inkluderte pasientene i studiene relativt mindre rammet av hereditært
angioødem målt i antall anfall, enn de pasientene som i henhold til søknaden vurderes for
refusjon i henhold til søknaden. Legemiddelverket antar likevel at dess flere attakker man i
utgangspunktet har, dess større effekt vil valg av forebygging som behandlingsstrategi ha.
For å komme frem til en kost/nytte brøk basert på QALY-data, har søker utarbeidet en
mapping der det pragmatisk tilordnes vekter fra en pågående burden of illness
spørreundersøkelse til EQ-5D baserte QALY-vekter. Dette brukes videre i analysen for å
beregne kostnad pr vunnet QALY. Metoden fremstår som uklar, og det er ikke begrunnet
nærmere hvorfor en har lagt til grunn de valgene en har gjort. Med utgangspunkt i
sensitivitetsanalysene er QALY-verdiene viktige for om en forebyggingsstrategi er
kostnadseffektiv, og det er derfor vesentlig usikkerhet knyttet til om denne delen av
analysen er faglig sterk nok. Det ville vært ønskelig med QALY-data fremkommet med en
faglig sterkere metode.
Kostnadsstrukturen og ressursbruk er basert på innspill fra kliniske eksperter. Videre er
enhetskostnadene hentet fra offentlige kilder som Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet,
Kunnskapssenteret med flere.
Fra søknaden fremgår det at det er overveiende sannsynlig at for de pasientene som har
flest og mest alvorlig anfall, er det dominant strategi å forebygge anfall fremfor å behandle
anfall siden dette reduserer antall anfall betydelig. Behandling av anfall er kostbart og det
har en betydelig negativ helse- og livskvalitetsmessig effekt å gjennomgå et anfall.
Dominans innebærer at en både sparer penger ut fra et helsetjenesteperspektiv samtidig
som livskvaliteten øker, hvilket innebærer dominans også fra et samfunnsperspektiv.
Legemiddelverkets mener kostnadsminimeringsanalysen hvor forebyggende behandling
med ulike legemidler med C1INH sammenlignes også er relevant å vurdere for å belyse
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kostnadseffektivitet, da slik behandling allerede refunderes via Folketrygden (glidende
overgang fra svært hyppig anfallsbehandling på forhåndsgodkjent refusjon og individuell
refusjon). Analysen viser at forebyggende behandling med Cinryze kan være mindre
kostbart enn Berinert med doser som antas å være sammenlignbare. Gitt en slik forståelse,
er det kostnadsbesparende å introdusere Cinryze som et legemiddel med forhåndsgodkjent
refusjon. Den manglende kvaliteten i QALY-dataene blir i dette tilfellet sekundært.
De utførte sensitivitetsberegningene viser at antall anfall og analyseperspektiv er viktige
faktorer for lønnsomheten i analysen. For alle andre prøvde faktorer er konklusjonen om
kostnadseffektivitet dominant positivt.
Legemiddelverket mener at kostnadsminimeringsanalysen viser at det også i perspektiv
uten produksjonsvirkninger kan være kostnadseffektivt å bruke Cinryze forebyggende for
de hardest rammede pasientene, gitt at det som fortrenges er bruk av Berinert off-label og
gitt at doseringen av Berinert er høyere enn 4 ampuller ukentlig.
Sensitiviteten for antallet anfall er viktigere. Analysen viser at hvis Cinryze brukes
forebyggende for pasienter med 5 eller færre attakker pr måned, er kostnad per vunnet
QALY mer enn 2,5 mill. kr, hvilket er ansett for å være langt høyere enn det som normalt
anses som kostnadseffektivt.
I et scenario der en legger et perspektiv uten produksjonsvirkninger til grunn samt lavere
QALY-gevinster ved forebygging, kan det antas at antallet anfall som ville kreves for å
vise sannsynlighetsovervekt for kostnadseffektivitet ville vært høyere enn base-case (7
anfall pr måned).
Det er derfor en helt nødvendig forutsetning for kostnadseffektiv bruk av Cinryze at
legemidlet forbeholdes de hardest rammede HAE-pasientene. Dette understøttes av den
medisinske indikasjonen for forebygging, som er tydelig på at Cinryze kun skal brukes der
orale alternativer ikke kan brukes. Dette også fordi årskostnaden for bruk av det orale
legemidlet Cyklokapron (traneksamsyre) brukt forebyggende normalt koster opp mot 10
000 kr per år, mens ett års forebyggende behandling med Cinryze koster anslagsvis 1,25
mill. kr. Tilgjengelige retningslinjer støtter også en tilnærming der de hardest rammede
pasientene bør ha forebyggende behandling.[5]Legemiddelverket har vært i kontakt med
de medisinske fagmiljøene, som fremholder at det ikke er grunn til å anta at generell
refusjon i seg selv vil lede til økt bruk for pasientgrupper der det ikke er vist
kostnadseffektivitet. Sammen med nærmere definerte refusjonsvilkår mener
Legemiddelverket at dette er tilstrekkelig for å hindre utglidning av bruk av C1INH.
3.5 Oppsummering
En samlet vurdering tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at bruk av C1INH
(Cinryze) forebyggende for de pasientene som har flest og alvorligst attakker er
kostnadseffektivt, gitt at bruk forbeholdes nettopp disse pasientene. Dette gjelder
anslagsvis 9 pasienter i dag, av en diagnostisert populasjon i Norge på ca. 100.
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Brukt i en bredere pasientgruppe med mindre alvorlig sykdomsbilde vil det være
sannsynlighetsovervekt for at forebyggende bruk ikke er kostnadseffektivt.
Det er derfor nødvendig å sette refusjonsvilkår som sikrer kostnadseffektiv bruk. Videre vil
det av samme hensyn være viktig å følge opp utviklingen i bruken av disse legemidlene
etter innvilgelse av refusjon.
Etter en helhetsvurdering mener Legemiddelverket at kostnadene for CIINH (Cinryze) står
i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi og til kostnadene ved alternativ behandling
og tilfredsstiller legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht kostnadseffektivitet.

4

DISKUSJON

4.1 Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften
Hereditært angioødem er en arvelig kronisk lidelse som utløser hevelser hvor som helst på
kroppen. Hevelsene er av ulik alvorlighetsgrad og frekvens, og hevelser i hjerne og
strupehode kan være dødelige. Forskriftens krav om alvorlighet anses oppfylt.
For de pasientene som har mindre frekvent forekomst av anfall er det normalt å behandle
disse når de oppstår. For pasienter med mange og/eller alvorlige anfall benyttes i dag enten
androgener, traneksamsyre eller C1INH off-label forebyggende, titrert til laveste effektive
dose. Cinryze (C1INH) plasserer seg inn for de alvorligst rammede pasientene som et
godkjent legemiddel for de med behov for langvarig profylakse med mange alvorlige
attakker uten effekt av de orale legemidlene eller med uakseptable bivirkninger.
Forskriftens krav til behov for langtidsbehandling er oppfylt for Cinryze.
De kliniske studiene LEVP 2005-1/B OG LEVP 2006-4 viser en klinisk relevant effekt i
form av reduksjon i antall anfall, alvorlighet av anfall og lengde av anfall. Forskriftens
krav om effekt hos definert populasjon anses som godt dokumentert og oppfylt for Cinryze.
Den samlede dokumentasjonen fra søker og informasjon fra klinikere tilsier at det er
sannsynlighetsovervekt for at bruk av C1INH (Cinryze) er kostnadseffektivt for en
avgrenset pasientgruppe. For de pasientene som ikke har effekt av orale
behandlingsalternativer og/eller uakseptable bivirkninger av disse, vil profylakse med
Cinryze øke livskvaliteten, selv om søknadens dokumentasjon knyttet til dette kunne vært
bedre. Forskriftens krav om at kostnadene skal stå i et rimelig forhold til
behandlingsmessig verdi og til kostnader for alternativ behandling anses oppfylt for de
hardest rammede pasientene uten effekt eller med uakseptable bivirkninger av de orale
behandlingsalternativene.
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4.1.1 Vilkår
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom med
alvorlige og tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller
ikke beskyttes tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke
ivaretas tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling. Akuttbehandling av
gjennombruddsanfall hos pasienter som står på forebyggende behandling med human C1
inhibitor (Cinryze).
Vilkår:
 Refusjon ytes kun til pasienter som har minst 2 alvorlige anfall per uke ved oppstart
som dokumentert i journal.
 Behandlingen skal evalueres etter 3 måneder. Fortsatt refusjon ytes kun til
pasienter med minst 50 % reduksjon i antall alvorlige anfall som dokumentert i
journal.

5

BUDSJETTKONSEKVENSER

Søker legger til grunn at det er 3-4 pasienter som i dag behandles forebyggende med
Berinert off-label, basert på opplysninger fra norske kliniske eksperter og på basis av
prevalens i det svenske pasientregisteret SWEHA, som vurderes relevant også for Norge i
mangel av norsk register.
Søker har gjort beregninger med forutsetning om pris og dosering som viser hva det samlet
koster å behandle et gitt antall pasienter med hhv. Berinert og Cinryze forebyggende:
Table 6: Anticipated sales in AUP and DDD of Cinryze (2.0 weekly administrations)
Year

Number of
patients

Sales of Berinert
(AUP, NOK)

Sales of Berinert
(DDD)

Sales of Cinryze
(AUP, NOK)

Sales of
Cinryze (DDD)

2012

3

7,338,471

1,095

4,685,205

626

2013

4

9,784,628

1,460

6,246,940

834

2014

5

12,230,785

1,825

7,808,674

1,043

2015

6

14,676,942

2,190

9,370,409

1,251

2016

7

17,123,099

2,555

10,932,133

1,460

Source: (The Norwegian Medicines Agency 2011c; The Norwegian Medicines Agency 2011b; Waage Nielsen E 2011)

Opplysninger fra Rikshospitalet (september 2012) tilsier imidlertid at det er ni pasienter
som i dag bruker Berinert forebyggende.
Tabellen viser at kostnaden pr pasient uansett preparat er høy, men at Cinryze kan være
noe rimeligere enn Berinert. Basert på Legemiddelverkets informasjon om dosering for
disse pasientene, blir gjennomsnittlig kostnad per Berinert-pasient ca. 1,3-1,5 mill. kr,
mens kostnaden for Cinryze per pasient blir anslagsvis 1,25 mill. kr, noe lavere enn i
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søkers anslag, særlig for Berinert. Legemiddelverkets mener det sannsynligvis er en
kostnadsforskjell til fordel for Cinryze, gitt at opplysninger fra fagmiljøene om dosering av
Berinert er korrekt. Dersom behandling med Cinryze erstatter behandling med Berinert på
individuell refusjon, vil folketrygdens utgifter til refusjon av disse legemidlene
sannsynligvis reduseres og i hvert fall ikke øke, med den kunnskap som finnes i dag.
Søker anslår at populasjonen vil vokse med fire pasienter frem til 2016, en pr år. Med
søkers opprinnelige forutsetninger om dosering og fremskriving av pasientpopulasjonen,
fremkommer en merkostnad for folketrygden ifølge søker på 3,6 mill. kr grunnet økt antall
pasienter, gitt at individuell refusjon ikke ville bli gitt i årene fremover til nye pasienter.
Hvis refusjon av Cinryze i seg selv utløste en ny pasient pr år, ville merutgiften for
Folketrygden om fem år etter Legemiddelverkets beregninger være omlag 6,25 mill. kr.
Imidlertid har Legemiddelverket forespurt klinikere3 som mener det nå er 3-4 pasienter
aktuelle for forebyggende behandling med C1INH uavhengig av om Cinryze får generell
refusjon eller ei, hvilket indikerer at det er de medisinske behovene som styrer
behandlingen. Klinikerne har indikert at eventuell innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon
ikke vil påvirke hvor mange som tilbys denne behandlingen, men at det kan gå litt raskere
å starte behandlingen enn ved søknad om individuell refusjon.
Legemiddelverket mener at refusjon av Cinryze i seg selv ikke utløser økt antall pasienter,
at pasientene uansett ville fått behandlingen refundert og at fremtidige utgifter til
individuell refusjon derfor skal trekkes fra i budsjettanalysen. Legemiddelverket legger
derfor til grunn at det å innvilge forhåndsgodkjent refusjon for Cinryze ikke vil ha
vesentlige konsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett.

6

KONKLUSJON

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med human c-hemmer (Cinryze) oppfyller
kriterier for forhåndsgodkjent refusjon, gitt at det er de pasientene som er alvorligst
rammet som får denne behandlingen forebyggende og at behandlingen har effekt målt i
form av minst 50 % reduksjon i antall anfall.
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kristin Svanqvist (e.f.)
seksjonssjef

3

Anne Marthe Ringerud
saksbehandler

Informasjon fra Linn Landrø, Brakutan (HAE poliklinikk), OUS

Erik Stene
saksbehandler
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