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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, hvorvidt et
legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre
prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et
legemiddel.
Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens
legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for
den aktuelle bruken, jf. § 14-5.
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle
pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis.
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og
omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis.
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt
taper ved fravær av det tiltaket som vurderes.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til
de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets
rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før
metodevurdering etter §14-4 i legemiddelforskriften.
Legemiddelverket vurderer relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator.
Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen som er utredet i forbindelse med
markedsføringstillatelsen.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet,
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 legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke
etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen.
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for
allmennheten (www.legemiddelverket.no).
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OPPSUMMERING
Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for levodopa/karbidopa intestinalgel (Duodopa) etter forskrift
av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.
(blåreseptforskriften) § 2.
Bakgrunn
Duodopa er et legemiddel som er indisert til behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons
sykdom (PD) med uttalt motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige
kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.
Nytte/risikoforholdet ved behandling av PD er dokumentert gjennom utstedelse av
markedsføringstillatelse. Markedsføringstillatelse for Duodopa ble gitt i oktober 2004.
Duodopa er et etablert legemiddel som har vært finansiert via individuell refusjon
(blåreseptforskriften § 3). I 2017 var det 128 pasienter som mottok behandling med Duodopa. Det
estimeres at om lag 7 nye pasienter vil være aktuell for behandling årlig, tilsvarende et pasientanslag
på om lag 175 pasienter i 2025. Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon
innsendt av Abbvie.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Dokumentasjon for effekt og sikkerhet for Duodopa er i hovedsak hentet fra den enarmede fase III
studien 004. Resultater fra studie 004 viser blant annet en signifikant reduksjon i OFF-tid i forhold til
baseline. I mangel på direkte sammenlignende studie over tid, har Abbvie lagt til grunn en ikkejustert sammenligning (naiv sammenligning) for å vise relativ effekt av Duodopa sammenlignet med
standard oral behandling som disse pasientene ville ha mottatt dersom Duodopa ikke hadde
eksistert.
Det er en stor svakhet i innsendt dokumentasjon at den baseres på en naiv sammenligning. På
bakgrunn av lang erfaring med legemiddelet i norsk klinisk praksis og brukerinnspill, har
legemiddelverket imidlertid besluttet ikke å avslå den kliniske effektdokumentasjonen. Dette er en
totalvurdering som gjelder spesifikt for denne metodevurderingen.
Langvarighet
Legemiddelverket mener at Parkinsons sykdom oppfyller krav om langvarig behandling i
blåreseptforskriften.
Alvorlighet og helsetap
Legemiddelverket vurderer at Parkinsons sykdom oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften.
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Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at Parkinsons sykdom for denne populasjonen
behandlet med dagens orale legemidler (SoC) har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 12 QALY.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert ressursbruken ved bruk av Duodopa i forhold til den nytten
behandlingen gir.
I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med dagens legemiddelpriser er merkostnad
for Duodopa, sammenlignet med SoC:
154 724 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY)
438 633 NOK per vunnet leveår.
Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Duodopa er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
Vedtak:
Legemiddelverket har vedtatt at Duodopa (intestinalgel med levodopa/ karbidopa) innvilges
forhåndsgodkjentrefusjon som følger:
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med
uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige
kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.
Refusjonskoder:
ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

N87

Parkinsonisme

-

G21
G20

Sekundær parkinsonisme
Parkinsons sykdom

-

Vilkår: -
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3-SIDERS SAMMENDRAG
Metode
Hurtig metodevurdering av legemiddelet levodopa/karbidopa intestinalgel (Duodopa).
Legemiddelverket har vurdert nytte, ressursbruk og alvorlighet ved bruk av levodopa/karbidopa
intestinalgel (LCIG) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige
legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Abbvie.
Pasientgrunnlag i Norge
Abbvie har innhentet data fra Reseptregisteret for å estimere antall pasienter som vil bli behandlet
med LCIG. Basert på antall personer som blir behandlet i dag på individuell refusjon og årlig vekstrate
er det estimert at omtrent 175 pasienter vil bli behandlet med LCIG det femte året etter innføring.
Langvarighet
Parkinson sykdoms er en progredierende kronisk sykdom. Det er behov for eller risiko for gjentatt
behandling over en langvarig periode.
Alvorlighet og prognosetap
Legemiddelverket vurderer at Parkinsons sykdom oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften.
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at Parkinsons sykdom for denne populasjonen
behandlet med SoC har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 12 QALY.
Behandling i norsk klinisk praksis
Behandling av Parkinsons sykdom starter ofte med medisiner for å heve dopaminnivåer i hjernen.
Dette kan gjøres enten ved ekstern tilførsel av dopamin, som oftest i form av levodopamin, eller
gjennom bruk av dopaminagonister. Ettersom sykdommen progredierer og det terapeutiske vinduet
blir smalere, vil mange pasienter få invalidiserende motoriske fluktuasjoner på tross av hyppig
dosering. I disse tilfellene er avansert behandling aktuelt. Kliniske eksperter Legemiddelverket har
vært i kontakt med bekrefter at behandling med LCIG kun er aktuelt for pasienter med avansert
Parkinsons sykdom hvor dyp hjernestimulering (DBS) og apomorfin (APO)-pumpe ikke er egnet.
Dersom LCIG ikke fantes ville flertallet av pasienter fått behandling med standard orale legemidler
(SoC), men med tilbud om apomorfin injeksjoner i særlige tilfeller med OFF perioder hvor pasienten
har behov for det.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Dokumentasjon for effekt og sikkerhet for LCIG er i hovedsak hentet fra den enarmede fase III
studien 004. Resultater fra studie 004 som videre inngår i den helseøkonomiske modellen viser en
signifikant reduksjon i OFF-tid i forhold til baseline (-4,4 ± 2,9 timer/dag), samt en forbedring i Hoehn
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and Yahr (H&Y) scale for enkelte pasienter sammenlignet med baseline. I mangel på direkte
sammenlignende studie over tid, har Abbvie lagt til grunn en ikke-justert (naiv) sammenligning for å
vise relativ effekt av LCIG sammenlignet med standard oral behandling. Komparatorarmen følger et
naturlig Parkinsons sykdom forløp.
Det er en stor svakhet i innsendt dokumentasjon at den baseres på en naiv sammenligning. På
bakgrunn av lang erfaring med legemiddelet i norsk klinisk praksis, Duodopa har vært på markedet i
Norge siden 2005, og brukerinnspill, har Legemiddelverket imidlertid besluttet ikke å avslå den
kliniske effektdokumentasjonen. Dette er en totalvurdering som gjelder spesifikt for denne
metodevurderingen.
Sikkerhet
I hovedsak har LCIG samme bivirkninger som levodopa/karbidopa tabletter. I studiene ble det
observert flere bivirkninger relatert til sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger som
komplikasjoner ved innsetting av sonde, overflødig granulasjonsvev, erytem på innsettelsesstedet,
postoperativ sårinfeksjon, postoperativ væsking, inngrepssmerter og reaksjon på inngrepsstedet.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene
Legemiddelverket har lagt til grunn er de samme som i base case analysen til Abbvie, bortsett fra
følgende:
• Andel pasienter som behøver 2 kassetter endret fra 0 til 10%
• Pasienter i HY5/OFFIV kan fortsette behandling
• Bruk av apomorfin endret fra 9% til 5%
• Oppdatert riktige legemiddelpriser
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av LCIG står i et rimelig forhold til den nytten
behandlingen gir. Resultatene fra analysen Legemiddelverkets hovedanalyse er følgende:
Tabell 1: Resultater fra Legemiddelverket hovedanalyse

LCIG

SoC

Differanse

Totale kostnader

4 543 246

4 260 837

282 409

Totale QALYs

3,55

1,72

1,83

Totale leveår

9,65

9,0

0,64

Merkostnad per vunnet
QALY
Merkostnad per vunnet
leveår

154 724

438 633

18/16148

17-12-2019 side 7/72

Merkostnad for LCIG sammenliknet med SoC basert på legemiddelets maks AUP ekskl.mva er:
154 724 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY).
438 633 NOK per vunnet leveår.
Abbvie sin hovedanalyse avviker fra det Legemiddelverket har lagt til grunn i sin hovedanalyse.
Resultatene i denne analysen er gjengitt i tabellen under.
Tabell 2: Resultater fra Abbvie sin hovedanalyse

LCIG

SoC

Differanse

Totale kostnader

4 336 128

4 265 759

70 370

Totale QALYs

3,55

1,72

1,83

Totale leveår

9,65

9,0

0,64

Merkostnad per vunnet
QALY
Merkostnad per vunnet
leveår

38 554
109 297

Usikkerhet i analysen
Dokumentasjonsgrunnlaget som ligger til grunn for vurdering av relativ effekt er av svært kort
varighet. Abbvie har anvendt en enarmet studie og i praksis en naiv sammenligning med data fra
litteraturen for å modellere relativ effekt. 004-studien som anvendes bekrefter riktignok effekten
observert for pasienter som mottok LCIG i den direkte sammenlignende 001/002-studien, men dette
er ikke et godt grunnlag for å vurdere den relative effekten over tid.
Legemiddelverket mener også at det foreligger usikkerhet i effektdriveren i modellen ettersom en
betydelig andel av effekten kommer av modelleringen av at pasienter kan forbedre helsetilstand
(H&Y) i det første året slik det ble observert i 004-studien.
Dokumentasjonsgrunnlaget er generelt svært sammensatt av mange ulike kilder hvilket medfører
usikkerhet i validiteten til inputdata.
Legemiddelverkets mener at det foreligger stor usikkerhet i beregning av IKER i denne
helseøkonomiske modellen både på grunn av effektdokumentasjon og modellens oppbygning.
Punktestimatet som framkommer i Legemiddelverkets hovedanalyse representerer ikke
nødvendigvis det vi mener er mest sannsynlig, men etter å ha utført eksplorative analyser
konkluderer vi likevel at IKER sannsynligvis vil ligge innenfor det som kan anses som
kostnadseffektivt.
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Budsjettkonsekvenser
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med
Duodopa (Levodopa/karbidopa intestinalgel) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 14 millioner
NOK inkl. mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede.

Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Duodopa er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
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1 BAKGRUNN
PROBLEMSTILLING
I forbindelsemed endringav blåreseptforskriften,ble det gjort et prioritert utvalg av etablerte
legemidlermed utgift på § 3 som var aktuelle for metodevurdering.Helsedirektoratethar bestilt
hurtig metodevurderingfor levodopa/karbidopaintestinalgel(LCIG).Dennemetodevurderingentar
utgangspunkti dokumentasjoninnsendtav AbbVie.AbbViehar sendt inn en kostnad-per-QALYanalyse(CUA)som sammenlignerbruken av LCIGmed oral standardbehandlingmed apomorfin
subkutaninjeksjonsom «rescue»medisin.Metodevurderingener begrensettil pasientersom ikke er
egnet for kontinuerligpumpebehandlingmed apomorfineller dyp hjernestimuleringoperasjon.

PARKINSONSSYKDOM
Ved Parkinsonssykdom(PD)degenererog dør hjernecellersom produsererdopamin. Dopaminer et
"signalstoff"som hjernecellenebruker for å formidle impulsersom går fra presynaptiskenerveender
til postsynaptiskenerveender.Sykdommenforbindesmed karakteristiskemotoriskesymptomerslik
som hviletremor, akinesiog rigiditet samt posturaleendringer.Når sykdommenutvikler segvidere,
vil pasientererfare andre typer motoriskeproblemer.Effektenav hver enkelt medikamentdosevil bli
kortere ettersom antall nerveterminaleravtar og pasienteropplevermotoriskefluktuasjonerog/eller
ufrivillige bevegelser(dyskinesier).Når dopaminkonsentrasjonen
i hjernen liggerinnenfor eller over
det terapeutiskevindu blir pasientenbevegelig(«on»).Når konsentrasjonener under det
terapeutiskevinduet, vil parkinsonistiskesymptomerdominere(pasientener «off»). Det finnesogså
andre ikke-motoriskeproblemer knyttet til Parkinsonssykdomsom insomniaog hypersomni,fatigue
og autonomeforstyrrelser.
Det finnes i alt om lag 8000 personermed Parkinsonssykdomi Norge.Sykdommendebuterer
sjeldenfør 35-40-årsalder,og ofte starter sykdommeni 50-70-årsalder(1).I 2017var det 128
pasientersom mottok behandlingmed LCIG,det har de sisteårenevært en årlig økningav
pasientgruppenpå 5,3 %.Abbvieleggerdenneøkningentil grunn i sine budsjettestimaterog det vil si
at om lag 7 nye pasienter(totalt 135 pasienter)vil væreaktuell for behandlingi 2020.

ALVORLIGHETSGRADOGPROGNOSETAP
De fleste pasienterdør ikke av Parkinsonssykdom,men sykdommenfører ofte til komplikasjoner
som redusererlevetiden.
Forhåndsgodkjentrefusjonkan bare innvilgesdersomressursbrukenstår i et rimelig forhold til
nytten av legemidlethensyntatttilstandensalvorlighet.Ved høy alvorlighetakseptereshøyere
ressursbruki forhold til nytten enn ved laverealvorlighet(lovdata).
Legemiddelverketbenytter en kvantitativ metode for å beregnealvorlighetsgradenfor pasientermed

18/16148

17-12-2019 side 14/72

med Parkinsons sykdom. Nærmere omtale finnes i Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger.
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 12
QALY. Beregnet alvorlighetsgrad i denne helseøkonomiske kan tenkes å være noe høy. Driveren i tapt
prognose er at pasientene på standard behandling opplever en svært redusert livskvalitet i sin
hverdag over lang levetid.
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BEHANDLINGAV FREMSKREDENPARKINSONSSYKDOM
1.4.1
•

Behandling med levodopa/karbidopa intestinalgel (Duodopa)
Indikasjon
Behandlingav fremskredenlevodopafølsomParkinsonssykdommed uttalte motoriske
fluktuasjonerog hyperkinesieller dyskinesinår andre tilgjengeligekombinasjonerav
legemidlermot Parkinsonssykdomikke har gitt tilfredsstillenderesultater.

•

Virkningsmekanisme
Duodopaer en kombinasjonav levodopaog karbidopa(forhold 4:1) i en gel til kontinuerlig
intestinal infusjon.Levodopaer en metabolskforløper til dopaminsom lindrer symptomer
ved Parkinsonssykdometter dekarboksyleringtil dopamini hjernen. Karbidopasom ikke
passererblod-hjernebarrieren,hemmerekstracerebraldekarboksyleringav levodopa,noe
som medførerat en større mengdelevodopablir tilgjengeligfor transport til hjernen og
omdanningtil dopamin.Uten samtidigadministreringav karbidopaville langt større mengder
levodopaværenødvendigfor å oppnå ønsketeffekt. Intestinal infusjon med individuelt
tilpassededoserDuodopaopprettholder plasmakonsentrasjonen
av levodopapå jevne
nivåerinnenfor de individuelleterapeutiskevinduer.

•

Dosering/administrering
Duodopaer en gel til kontinuerligintestinal administrering.Ved langtidsadministreringbør
gelenadministreresmed en transportabelpumpe direkte inn i duodenumeller øvre jejunum,
ved hjelp av en permanentsondevia perkutanendoskopiskgastrostomimed en ytre
transabdominalsondeog en indre intestinal sonde.Alternativt kan en radiologisk
gastrojejunostomivurdereshvis perkutanendoskopiskgastrostomiav en eller annengrunn
ikke er egnet.
Enmidlertidig nasoduodenal/nasojejunal
sondebør vurderesfor å avgjøreom pasienten
respondererpositivt på dennebehandlingsmetodenfør en permanentperkutanendoskopisk
gastrostomimed jejunal sonde(PEG-J)settesinn.
Dosenbør justeresindividuelt til optimal kliniskresponsfor den enkelte pasient,som
innebærermaksimeringav funksjonell"ON"-tid i løpet av dagen,minimeringav antall og
varighetav "OFF"-episoder(bradykinesi)og minimeringav "ON"-tid med invalidiserende
dyskinesi.Den totale døgndosenav levodopa/karbidopaintestinalgelbestår av tre
individuelt innstilte doser:bolusdoseom morgenen,kontinuerligvedlikeholdsdoseog ekstra
bolusdoseradministrert i løpet av ca. 16 timer. Legemiddelkassettene
er kun til engangsbruk
og bør ikke brukesi mer enn 16 timer, selvom det er noe legemiddeligjen.

•

Bivirkninger
Legemiddelrelatertebivirkningersom forekommerhyppigmed levodopa/ karbidopa
intestinalgelinkludererkvalmeog dyskinesi.Sondeutstyr-oginngrepsrelatertebivirkninger
som forekommerhyppigved Duodopa-systemetinkludererabdominalesmerter,
komplikasjonerved innsettingav sondeutstyret.
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Det henvises til preparatomtalen for Duodopa for en mer detaljert beskrivelse av behandling
med LCIG (2).
1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis
Det eksisterer ingen nasjonale retningslinjer for behandling av PD, imidlertid finnes det en nasjonal
ekspertgruppe (Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser) som har utgitt
behandlingsanbefalinger «Parkinsons sykdom – Veiledende retningslinjer for diagnostisering og
behandling av Parkinsons sykdom» (3). Behandling av PD er hovedsakelig symptomatisk eller
sykdomsmodulerende. Initial behandling med medisiner for PD går ut på å heve dopaminnivåer.
Dette kan gjøres enten ved ekstern tilførsel av dopamin som oftest i form av levodopamin (levodopa)
eller gjennom bruk av dopaminagonister (ropinorol, pramipexol og rotigotinplaster).
Etter et par års behandling med levodopa utvikler mange pasienter motoriske fluktuasjoner, som
svingninger i motorisk funksjonsnivå, og/eller dyskinesier, som ufrivillige bevegelser. Nye norske tall
viser at over 50 % utvikler slike motoriske fluktuasjoner i løpet av de første fem år etter at diagnosen
er stilt (4). Dette skjer til tross for at medikamentell behandling kan bestå av flere preparater for å
motvirke svingninger i effekten.
Når mange pasienter likevel utvikler fluktuasjoner, skyldes det blant annet at hjernen får dårligere
lagringskapasitet for dopamin etter hvert som sykdommen progredierer og at levodopadosen derfor
varer kortere. Dette kan delvis motvirkes ved å bruke lavere, men hyppigere levodopadoser for å
unngå store svingninger i medikamentnivå. Men etter hvert som sykdommen progredierer og det
terapeutiske vinduet blir stadig smalere, vil mange pasienter få invalidiserende motoriske
fluktuasjoner på tross av hyppig dosering med orale legemidler. Det er i disse tilfellene at avansert
behandling er aktuelt.
Det er tre aktuelle former for avansert terapi ved avansert PD (aPD): kontinuerlig pumpebehandling
med en intestinalgel med levodopa/ karbidopa (LCIG), kontinuerlig pumpebehandling med
dopaminagonisten apomorfin (APO-pumpe) og dyp hjernestimulering (DBS) (5).
Både norske og internasjonale behandlingsanbefalinger (6) tilrår vurdering av avansert behandling
når pasienter med PD får invalidiserende motoriske fluktuasjoner på tross av optimal bruk av peroral
medikasjon. Hvilken avansert behandling man bør velge, er imidlertid mer uklart og behandlingen
bør individualiseres. Kliniske eksperter Legemiddelverket har vært i kontakt med støtter også dette. I
praksis vurderes pasientene individuelt hvor man vektlegger motorisk funksjon, kognitiv funksjon,
psykiatrisk komorbiditet, pasientens ønsker, alder, medikamentbruk og andre sykdommer hos
pasienten.
Det finnes ingen randomiserte, kontrollerte studier der alle de tre alternativene er sammenlignet og,
det gis ingen klar anbefaling om behandlingsrekkefølge i de nasjonale anbefalingene for behandling
av aPD. I en del tilfeller foreligger det kontraindikasjoner mot én eller flere av de avanserte
behandlingsformene, det kan være høy alder, demens, psykiske lidelser, cerebrovaskulær sykdom
eller tarmsykdom (5, 7). I tilfeller der pasienten er uegnet for DBS er LCIG og APO-pumpe eneste
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behandlingsmulighet. Behandling med APO-pumpe er ofte midlertidig grunnet bivirkninger og
dårligere terapeutisk effekt. Slik at de tre avanserte behandlingene er tilpasset ulike pasientgrupper.
Kliniske eksperter legemiddelverket har vært i kontakt med bekrefter at behandling med LCIG er for
pasienter med framskreden PD hvor DBS og APO-pumpe ikke er egnet. Dersom LCIG ikke fantes ville
flertallet av pasienter fått behandling med standard orale legemidler (SoC), men med tilbud om
apomorfin injeksjoner i særlige tilfeller med OFF perioder hvor pasienten har behov for det.
1.4.3 Komparator
Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for denne
metodevurderingen er standard oral Parkinson behandling bestående av levodopa, dopaminagonist
og enten en COMT-hemmer eller en MAO-B-hemmer avhengig av pasientens behandlingshistorikk.
For noen pasienter med aPD kan apomorfin subkutant injeksjon bli benyttet i OFF perioder.

1.4.4 Behandling med komparator (SoC)
Kort oppsummering av standard behandling gjengis i tabellen under, for utfyllende opplysninger
henvises det til preparatomtale (8) for de ulike legemidlene.
Legemiddelklasse

Virkning

Virkestoff:

Bivirkninger

Dopa og dopaderivater

Levodopa gis alltid i
kombinasjon med
dekarboksylasehemmer.
Levodopa er metabolsk
forløper til dopamin i
hjernen, hvor det lagres og
virker gjennom
bindingssteder (D1reseptorer). Deretter
utløses signaler som
aktivere eller hemmer
signaler som styrer
bevegelsene våre.
Virker på andre
bindingssteder (D1 og D3reseptoren) i hjernen og
hemmer dopaminsynteset, frigjøring og –omsetning.
Agonister kan virke bedre
hos enklte når det gjelder
skjelvinger
Reversible COMThemmere. Forlenger
nedbrytningstiden av
levodopa, og

Levodopa og
dekarboksylasehemmer.
Mest brukte: Sinemet og
Madopar

Dyskinesier,
gastrointestinale
symptomer som kvalme og
diaré. Etter bruk i flere år
kan hallusinasjoner være
en bivirkning

Dopaminagonister

COMT-hemmere

Levodopa,
dekarboksylasehemmer og
COMT-hemmer
Mest brukt: Stalevo

Ropinirol, pramipeksol,
apomorfin og rotigotin
Mest brukt: Neupro
(plaster), Requio, Sifrol og
Cabaser

Entakapon
Mest brukt: Comtess

Vanligste bivirkninger er
Kvalme, somnolens,
dyskinesier og svimmelhet.
Andre relevante bivirkninger
er blodtrykksfall,
hallusinasjoner,
ankelhevelser og
impulskontrollforstyrrelser
Bivirkningene skyldes
vanligvis økt effekt av
levodopa (dyskinesier). I
tillegg er det vanlig med
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medikamenteffekten blir
derfor lengre.
MAO-B-hemmere

Apomorfin (subcutan
injeksjon)
Benyttes til pasienter som ikke
kan kontrolleres i tilstrekkelig
grad med orale
parkinsonmidler. Pasienten bør
være i stand til å gjenkjenne de
første off-symptomene og til å
injisere preparatet selv (evt
annen omsorgsperson).

Hemmer enzymet MAO-B,
som bryter ned dopamin i
hjernen. Ved å kombinere
MAO-B-hemmer med
levodopa eller agonistpreparater vil du forsterke
virkningen av disse
Stimulerer D1- og D2dopaminreseptorer

Selegilin, rasagilin og
safinamid

Apomorfin

kvalme, brekninger,
magesmerter, forstoppelse
eller diaré
I monoterapi er hodepine
vanligste bivirkningen. I
kombinasjonsbehandling er
generelt bivirkninger like
som levodopa

Hudreaksjoner på
injeksjonsstedet,
hallusinasjoner, samt
gastrointestinale
bivirkninger

18/16148

17-12-2019 side 19/72

2 DOKUMENTASJONFORÅ VISERELATIV EFFEKT
AbbViehar utført et litteratursøk (SLR)i PubMedfor å identifisererelevantepublisertestudier. De
har ogsågjort et søkvia Googleog et søkbasertpå en systematiskoversiktpublisert av Wirdefeldt
(9). Søkestrategi,seleksjonav studier og resultat er dokumentert.Imidlertid manglerdet nøyaktig
beskrivelseav hvordanbruken av SLRer inkludertvidere i dokumentasjonspakken
og hvordan
utvelgelseav studieneer utført.
LCIGfikk markedsføringstillatelse
høsten2004 basertpå to identiskerandomisertekliniskestudier
(S187.3.001og S187.3.002,videre 001/ 002) og en åpenfaseIII studie (S187.4.004,videre 004),se
Tabell3 under. Resultatenefra de to RCTene(001/ 002) ble sammenslåtttil en analyse.Det er i
tillegg gjort flere studier for å støtte opp under studienebenyttet i markedsføringstillatelse.
Noen av
disseer følgende:
•
•
•

•

•
•

StudieS187.3.003(10): Åpen,52-ukeroppfølgingsstudieav 001/002studien,evaluerte
langtids-sikkerhetog effekt (inkludert helsenytte)for LCIG.
StudieS187.3.005(11): Oppfølgingsstudieav blant annet 004 studien.Evaluerte
langtidssikkerhetav LCIGopp mot ca 4 år
NPP-001-99(12): Randomisert,aktiv kontroll, cross-overstudie som evaluerteLCIG
sammenlignetmed karbidopa/levodopahos pasientermed aPD(N=16).Formåletmed
studienvar sammenlignevariabilitet i plasmakonsentrasjon
under LCIG-behandling
med
karbidopa/ levodopaoral behandling.
NPP-001-002(DIREQT)
(13): Multisenter, randomisert,cross-overstudie som evaluerte
effekt på motoriskefluktuasjonerog helsenytteav LCIGmonoterapisammenlignetmed
konvensjonelloral behandlingog subcutanmedisinhos pasientermed aPD.
DAPHNEstudien(14): Samletressursbruk,PD-kostnaderog helsenyttehos pasienter
med aPDbehandletmed LCIG.
GLORIAstudien (15): Multinasjonal,24-månedersstudie som evaluerteLCIGhos
pasientermed aPDmed hensynpå langtidseffekter.

OVERSIKTOVERRELEVANTE, INNSENDTESTUDIER
Abbviehar i hovedsaklagt til grunn den enarmede,åpnefaseIII studiet 004 i innsendt
dokumentasjonog helseøkonomiskmodell istedenforden direkte sammenlignenderandomiserte,
dobbel blindedestudien001/002.Abbviebegrunnervalgav studie med at 004 har lengre
oppfølgingstidog inkluderte flere pasienterenn studien001/ 002.

Tabell 3: Oversikt over relevante innsendte studier
Studie (akronym, id nr.)
Studie: 001/002 (16)
Design

Populasjon

Fase III
Randomisert, multisenter,
dobbeltblindet
N=71
Pasienter ≥ 30 år med aPD med minst
3 timer OFF-periode per dag, som ikke
kan kontrolleres med tilgjengelig
behandling

Studie 004 (17)
Fase III
Åpen, multisenter
N=354 (272 fullførte studien)
Pasienter ≥ 30 år med PD, levodoparesponsive med motorisk fluktuasjoner,
gjenkjennbare OFF og ON stadier med
minimum 3 timer OFF-tid per dag ved
baseline
LCIG via CADD-Legacy pumpe.
Før oppstart ble en midlertidig
nasojejunal sonde administrert med
levodopa/ karbidopa for å avgjøre
respons/ tolererbarhet
N/ A

Intervensjon

LCIG infusjon gitt via CADD-Legacy
pumpe. LCIG administrert som morgen
bolus etterfulgt av kontinuerlig tilførsel
+ placebo kapsler

Sammenlikning/
kontrollarmen

Orale LC-kapsler (100 mg levodopa,
25 mg karbidopa) + placebo intestinal
gel

Primære utfallsmål

Endring fra baseline og uke 12 for
gjennomsnitt antall timer OFF-tid

Sikkerhet og tolerabilitet

Enkelte sekundære
utfallsmål

Endring fra baseline til uke 12 i ON-tid
uten TSD, UPDRS, PDQ-39, EQ-5D,
CGI-I

Oppfølgingstid

12 uker

Endring av OFF-tid fra baseline til siste
besøk, ON-tid uten TSD, ON-tid med
TSD, EQ-5D, UPDRS (som i del V
inkluderer H&Y score)
54 uker

LC=Levodopa/ karbidopa, TSD=troublesome dyskinesia, PDQ=Parkinson’s Disease Questionnaire UPDRS=Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale, EQ-5D=Euro Quality of life-5 Dimensions, H&Y= Hoehn & Yahr score (et system for klassifikasjon av PD
basert på symptomer), CGI-I=Clinical Global Impression-Improvement; 1 is very much improved, 2 is much improved, 3 is minimally
improved, 4 is no change, 5 is minimally worse, 6 is much worse, and 7 is very much worse.

18/16148

17-12-2019 side 21/72

Pågående studier
AbbVie nevner at følgende studier er pågående hos pasienter med LCIG:
•
S187.3.005 (NCT00660673) (11): As described above - ongoing safety assessment in LCIG
• PROviDE: Prospective observational RWE study in USA focused on OFF-time
• DUOGLOBE (NCT02611713): Single-arm, multi-country longitudinal post marketing
observational study (PMOS) for LCIG
• INSIGHTS (NCT02549092): RCT for LCIG vs orals focused on NMS
• COSMOS (NCT03362879): Single-arm, multi-country cross-sectional observational study
• DYSCOVER (NCT02799381): RCT of LCIG vs orals focused on dyskinesia
• BALANCE (NCT02381444): LCIG vs orals focused on HRQoL
• CADENCE (NCT02485600): Single arm, observational longitudinal study in Canada
Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon
AbbVie har utført et systematisk litteratursøk (SLR). Litteratursøket er dokumentert, men endelig
studieseleksjon er mangelfullt forklart. Derfor er Legemiddelverket usikker på om studien 004 er mest
relevant for metodevurderingen. Slik den helseøkonomiske modellen er bygd opp er det sannsynligvis
ingen andre studier som egner seg bedre.
Studien 004 er en åpen fase III studie som sammenlignet pasienter fra baseline og frem til uke 54. Det er en
betydelig svakhet at studiedesignet ikke er en direkte sammenlignende, randomisert blindet studie. LCIG
blir administrert via en transabdominal port/duodenalsonde (PEG-J). Legemiddelverket anerkjenner at det
kan være uetisk å operere inn en transabdominal sonde på pasienter som kun mottar placebo og at det er
utfordrende å gjøre en blindet randomisert studie over lengre tid på grunn av dette.
Det er benyttet relevante utfallsmål i 004-studien. Utfallsmålene er nærmere beskrevet i kap. 3.4.1.
Effektestimatet observert i 004-studien kan tolkes å bekrefte observert effekt for LCIG-armen i 001/002studien. 001/002 var randomisert, blindet og direkte sammenlignende studier av LCIG og SoC, men
inkluderte få pasienter over en kort varighet (12 uker). 004-studien kan informere om at forventet
langtidseffekt i LCIG-armen opprettholdes over tid ettersom effekten er i samsvar med 001/002. Dette
bidrar til å redusere usikkerhet i langtidseffekt. Imidlertid kan ikke denne observerte langvarige effekten
informere oss i tilstrekkelig grad om den forventede relative effekten ettersom vi ikke har observasjoner av
SoC-armen over samme tidsperiode. Dette bidrar til at usikkerheten i klinisk effektdokumentasjon er
betydelig.
I mangel på direkte sammenlignende studie over lengre tid, har Abbvie lagt til grunn en ikke justert
sammenligning (naiv sammenligning) for å vise relativ effekt av LCIG versus SoC behandling ved å benytte
data fra 004 studien og data for naturlig sykdomsprogresjon samlet inn fra litteraturen (Palmer et al (18,
19) og Johnsen et al. (20)) direkte inn i modellen. Legemiddelverket godtar som regel ikke naive
sammenligninger jf. Retningslinjer for hurtig metodevurdering (21).
Legemiddelverket vurderte muligheten for å etterspørre andre indirekte sammenligninger, men kom til at
resultater fra en slik analyse fremdeles ville være beheftet med stor usikkerhet og sannsynligvis ikke kunne
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gi et bedre svar på relativ effekt, og gjorde derfor ikke dette. I studie 004 er det inkludert få pasienter med
aPD (65 pasienter), samt at pasientpopulasjonen er veldig heterogen med tanke på ulike OFF-tid og H&Y
stadium. Etter hva Legemiddelverket kjenner til er det heller ikke publisert noen gode studier som viser
effekten av standard behandling på den relevante pasientpopulasjonen med aPD. En del av vurderingen i
dette dokumentasjonsgrunnlaget er om den anvendte komparatorarmen reflekterer norsk klinisk praksis i
tilstrekkelig grad og kan godtas som komparatorarm for å estimere relativ effekt. Dette er utfordrende da
det mangler relevant informasjon fra de utvalgte studiene i den helseøkonomiske modellen som kunne
opplyst saken. Behandling av pasienter med aPD i norsk klinisk praksis er individuelt tilpasset, og ettersom
LCIG allerede er etablert behandling vil erfaringer fra norsk klinisk praksis være inkludert bruk av LCIG og
dermed ikke fullt ut kunne representere en komparator i denne metodevurderingen. Alt i alt er det
vanskelig å validere et usikkert dokumentasjonsgrunnlag opp mot et usikkert bilde av norsk klinisk praksis.
LCIG har vært brukt i norsk klinisk praksis lenge og klinikere har god erfaring med legemidlet. Effekten fra
studie 004 viser at legemidlet har effekt og Legemiddelverket mener det i denne saken er en
sannsynlighetsovervekt for at den relative effekten er positiv. Legemiddelverket vektlegger også
brukerinnspillene som vi har fått inn som taler for en opplevd nytte ved å bruke dette legemiddelet når SoC
ikke lengre har en effekt. I en totalvurdering mener Legemiddelverket at kliniker- og brukererfaring kan veie
opp for noe av usikkerheten som foreligger i klinisk dokumentasjonsgrunnlag. Legemiddelverket har forsøkt
å belyse noe av denne usikkerheten gjennom sensitivitetsanalyser.
På bakgrunn av lang erfaring med legemiddelet i norsk klinisk praksis og brukerinnspill, har
Legemiddelverket besluttet ikke å avslå den kliniske effektdokumentasjonen i denne saken til tross for dens
åpenbare begrensninger.
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3 PICO1
PASIENTPOPULASJONEN
Norsk klinisk praksis
Definisjonenav pasientermed aPDog som er aktuellefor LCIGer ufullstendigoguklar. Legemiddelverket
har fått tilbakemeldingfra klinikere på at hvilket sykdomsstadiumpasientenbefinner segi er mindre
relevant enn gradenav motoriskefluktuasjoneri løpet av dagen(OFF-tid).Det er først og fremst uttalte og
individualiserendefluktuasjonermed eller uten dyskinesierpå tross av optimal peroral behandlingsom
karakterisererpasientersom er aktuelle for avansertParkinson-behandling.
Innsendt klinisk dokumentasjon(i forhold til klinisk praksis)
Studien004 inkluderte pasientermed PDmed alvorligemotoriskefluktuasjonertil tross for beste
tilgjengeligbehandling.Pasientermåtte ha gjenkjennbarON-og OFF-tid,med minimum 3 timer OFF-tidper
dag ved baseline.Inkluderte pasienteri 004-studienkunneikke tidligere ha mottatt avansertbehandling,
dvs operasjon(DBS)eller APO-pumpe.Tabellenunder viser baselinekarateristikka
for inkluderte pasienter.
Tabell4: Baselinekarakteristikk004 studien

1

Patients,Intervention, Comparator,Outcome.
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Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjonog klinisk praksis)
AbbViehar justert gjennomsnittligstartalderi modellentil 68 år basertpå tall fra reseptregisteret.
Pasientpopulasjonen
i modellener definert som pasientermed aPDmed alvorligmotoriskefluktuasjoner
definert ved H&Y 3 og OFF-tid> 50 %.Pasientpopulasjonen
er basertpå 004-studienog fordeler segsom
følgendefra modellstart:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

HY3-OFFIII: 62%
HY3-OFFIV: 3%
HY4-OFFIII: 32%
HY4-OFFIV: 3%
HY5-OFFIII: 0%
HY5-OFFIV: 0%

Legemiddelverketsvurdering
Pasientenei 004-studiener noe yngreenn pasientenei reseptregisteretog Abbviehar justert opp alderen
til å samsvaremed norsk kliniskpraksis.Legemiddelverketer enigei at dette er rimelig.
Det er ingenklar definisjonav aPDi norskkliniskpraksis.KliniskeeksperterLegemiddelverkethar konferert
mener at pasientersom oppleveralvorligemotoriskefluktuasjonertil tross for optimal bruk og
administreringav oral behandlinger aktuellefor avansertbehandling.Inkludertepasienteri 004-studien
kunneikke tidligere ha mottatt avansertbehandling,dvs.operasjon(DBS)eller APO-pumpe.Hverken
norskeog internasjonalebehandlingsanbefalinger
gir klare retningslinjerfor hvilkenavansertbehandling
man bør velgeførst, men fremheverat behandlingenbør individualiseres.I Norskkliniskpraksisvil en del
av pasientenekunne ha forsøkt annenavansertbehandling(DBSog/eller APO-pumpe)uten tilfredsstillende
effekt før de forsøkerLCIG.Pasienter< 70 år vil trolig bli behandletmed DBSdersomdette ikke er
kontraindisert.Pasientersom er aktuellefor LCIGi norsksetting vil derimot på behandlingstidspunktetikke
væreegnet for hverkenDBSeller APO-pumpe,men ha behovfor avansertbehandlingslik beskrevet
ovenfor. DermedanserLegemiddelverketbasert på innspill fra kliniskeeksperterog Abbvieat inkluderte
pasienteri studienog de som videre er inkludert i modelleni tilstrekkeliggrad gjenspeilerden relevante
norskepasientpopulasjonen.

I NTERVENSJON
Norsk klinisk praksis
Duodopaer en gel til kontinuerligintestinal administrering,hver kassettinneholdertotalt sett 2000mg
levodopaog 500 mg karbidopa.For de fleste pasientertestesresponsenpå LCIGmed en midlertidig
nasoduodenal/nasojejunal
sondefor å avgjøreom pasientenrespondererpositivt på denne
behandlingsmetodenfør en permanentperkutan endoskopiskgastrostomimed jejunal sonde(PEG-J)settes
inn. Dosenjusteresindividuelt til optimal kliniskresponsfor den enkelte pasient.Dosejusteringen
innebærermaksimeringav funksjonell"ON"-tid i løpet av dagen,minimeringav antall og varighetav "OFF"episoder(bradykinesi)og minimeringav "ON"-tid med invalidiserendedyskinesi.Den totale døgndosenav
LCIGbestårav tre individuelt innstilte doser:bolusdoseom morgenen,kontinuerligvedlikeholdsdoseog
ekstrabolusdoseradministrert i løpet av ca. 16 timer. Dersommedisinskbegrunnetkan LCIGadministreres
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om natten, i tillegg til dagtid. Kliniskeeksperteranslårat om lag 1/10 pasientervil ha behov for mer enn en
kassettLCIGdaglig
I norsk kliniskpraksisvil pasientersom oftest fortsette LCIGbehandlingselv ved nådd H&Ystadium5 ifølge
kliniskeeksperterLegemiddelverkethar vært i kontakt med. Bakgrunnenfor dette er at pasientenfortsatt
vil ha betydeligmotoriskefluktuasjonerved nådd H&Ystadium5. Dersompasientenskulleavsluttet
behandling,ville SoCvært enestealternativ som igjen ville påført pasientenbetydeligøkte plager.
Innsendt klinisk dokumentasjon(i forhold til klinisk praksis)
I 004-studienbenyttesLCIGi hht godkjentpreparatomtale.
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjonog klinisk praksis)
Abbviehar lagt til grunn at alle pasienterdoseresmed 1 kassettdaglig.Videreer det antatt diskontinuering
med en rate på 6,8%i de første to syklusene(tilsvarer1 år) som observerti 004-studien.For den
resterendetiden i modellendiskontinuererpasientenebehandlingmed en rate på 5,1%basert på
oppfølgingsstudien005. Abbviehar ogsåantatt at pasientersom befinner segi det mest alvorligestadiet
(HY5/OFFIV)
etter et år vil avslutte behandlingpå grunn av manglendeeffekt.
Legemiddelverketsvurdering
Doseringsregimei 004-studienog godkjentpreparatomtalesamsvarer.Legemiddelverketetterspurte
erfaring blant klinikerehvorvidt det var nødvendigå øke doseringentil mer enn en kassettdagligfor å
oppnå optimal dosering. Klinikerneansloat om lag 1/10 pasientervil ha behov for mer enn en kassettLCIG
daglig.
Legemiddelverkethar gjort følgendeendringeri modellen:
• Behandlingslengde:
pasienterfortsetter med LCIGhelt til de dør/går ut av modellen
• Endretantall kassettertil at 10 % benytter 2 kassetterdaglig
Legemiddelverkethar mottatt brukerinnspillsom kan antyde at mangepasienterikke har behovfor 1
kassettdagligog mye går dermedmed som svinn.Det bemerkesat Abbvieikke har noen markedsførte
kassettersom hensyntardette doseringsbehovet,særligmed tanke på kostbarhetentil en kassett.

KOMPARATOR
Norsk klinisk praksis
EttersomLCIGhar vært finansiert via individuell refusjon§ 3 over en lengretid, har Legemiddelverketlagt
til grunn den komparatorensom haddevært relevantdersomLCIGikke haddevært i bruk. DersomLCIG
ikke fantesville flertallet av pasienterfått behandlingmed standardorale legemidler(SoC),men med tilbud
om apomorfin injeksjoneri særligetilfeller med OFFperioder hvor pasientenhar behovfor det. Kliniske
ekspertermener at andelensom vil motta apomorfin i Norgetrolig er på under 5%.Sammensetningen
av
behandlingsalternativersom inngår i SoCi norskkliniskpraksiser ikke entydig definert.
Innsendt klinisk dokumentasjon(i forhold til klinisk praksis)
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SoCbehandlingi 001/002var levodopa/karbidopa.I Palmerog Jonhsonkan det se ut som at kun levodopa
ble brukt, men dette er uklart grunnet manglenderapporteringi studiene.
Abbvieoppgir i innsendtdokumentasjonat SoCbehandlingbestår normalt av behandlingmed vanlige
parkinsonlegemidlersom levodopa,dopaminagonistog enten en COMT-hemmereller en MAO-B-hemmer
avhengigav pasientkarakteristikkog sykdomshistorie.
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjonog klinisk praksis)
SomSoCi modellenbenytter alle pasientenedopaminagonist,levodopa,og enten MAO-Binhibitor eller
COMTinhibitor. Apomorfinsubkutaninjeksjonkan benyttessom tilleggsbehandlingi OFF-perioderfor
enkelte pasienter.AbbViehar estimert at 8,2 % av pasientenevil motta apomorfinsubkutaninjeksjon
basert på Adelphistudien (22). Modelleringav komparatorarmener beskrevetnærmerei kapittel 4.1.
Legemiddelverketsvurdering
Nøyaktighva slagsSoC-behandling
norskepasientermottar ved avansertPDer ikke kjent. Det er også
usikkertom SoC-behandlingen
som ble gitt til pasientenei studienesom inngåri komparatorarmenfikk
optimal behandlingsom vil væreforventet i norskkliniskpraksis.Det skyldestil dels manglende
rapporteringi studiene.Enmuligkonsekvenskan væreat komparatorarmener underestimerti den
helseøkonomiskemodellensammenlignetmed hva vi ville forventet i norskkliniskpraksis.
Kliniskeeksperterantar at andelenpasientermed fremskredensykdomsom vil kunnetenkeså ha behov
for apomorfin subkutaninjeksjoner liten og under 5 %. Legemiddelverkethar endretandelen som mottar
apomorfin injeksjoni tillegg til vanligoral behandlingtil 5 % i hovedanalysen.Legemiddelverketgodtar
fordelingenav oralbehandlingbasert på Adelphistudien.

UTFALLSMÅL
3.4.1 Effekt
Innsendt klinisk dokumentasjon
Resultaterfra studie 001/ 002 studiener vist i tabellenunder.
Tabell1: Resultaterfra studie001/ 002

LCIG(n=35)

Oral IR-LC
(n=31)

Treatment
difference (95%CI)

p value

Primary efficacy outcome
OFF-time,h per day
Secondaryefficacyoutcome

-4.04 (0.65)

-2.14 (0.66)

-1.91 (-3.05to -0.76)

0.0015

ON-timewithout TSD,h per day*

4.11 (0.75)

2.24 (0.76)

1.86 (0.56to 3.17)

0.0059

3.37 (1.04)

1.09 (1.05)

2.28 (0.47to 4.09)

0.0142

0.81 (0.86)

1.54 (0.86)

-0.73 (-2.22to 0.76)

0.3294

ON-timewithout dyskinesia,h
per day†
ON-timewith non-TSD,h per
day†
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ON-time with TSD, h per day†
PDQ-39 summary index
Mean CGI-I score at final
assessment‡
UPDRS Part II§
UPDRS Part III§
EQ-5D
ZBI
Levodopa daily dose, mg
Overall mean (SD) levodopa
rescue dose, mg
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-0.11 (0.52)
-10.9 (3.3)

-0.03 (0.52)
-3.9 (3.2)

-0.08 (-0.98 to 0.82)
-7.0 (-12.6 to -1.4)

0.8574
0.0155

2.3 (0.4)

3.0 (0.4)

-0.7 (-1.4 to -0.1)

0.0258

-1.8 (1.3)
-1.5 (2.4)
0.05 (0.04)
-2.8 (3.7)
91.7 (96.6)

1.3 (1.3)
-2.9 (2.4)
-0.02 (0.04)
1.7 (3.3)
249.7 (94.9)

-3.0 (-5.3 to -0.8)
1.4 (-2.8 to 5.6)
0.07 (-0.01 to 0.15)
-4.5 (-10.7 to 1.7)
-158 (-324.5 to 8.5)

0.0086
0.5020
0.0670
0.1501
0.0625

139.8 (20.3)

180.6 (21.9)

-40.8 (-100.4 to 18.8)

0.1762

Data are the least squares mean change from baseline to week 12 (SE) unless otherwise stated. *ON-time without TSD equals ON
time without dyskinesia plus ON time with non-TSD. A decrease in PDQ-39, EQ-5D, and UPDRS scores indicate improved
functioning. †Measure not part of hierarchical analysis; ‡For CGI-I, 1 is very much improved, 2 is much improved, 3 is minimally
improved, 4 is no change, 5 is minimally worse, 6 is much worse, and 7 is very much worse. §UPDRS was completed in the on-state.
Abbreviations: IR-LC=Immediate-release levodopa/carbidopa; TSD=Troublesome dyskinesia; PDQ=Parkinson’s Disease
Questionnaire; CGI-I=Clinical Global Impression-Improvement; UPDRS=Unified Parkinson’s Disease Rating Scale; EQ-5D=Euro
Quality of Life-5 Dimensions; ZBI=Zarit Burden Interview.

Resultater fra studie 004 som videre inngår i den helseøkonomiske analysen, viste en signifikant reduksjon i
OFF-tid i forhold til baseline, signifikant reduksjon i ON-tid med TSD og en korresponderende signifikant
økning i ON-tid uten TSD, se Figur 1 og Tabell 5.
Figur 1: Gjennomsnittlig daglig OFF- og ON-tid
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Tabell 5: Resultater fra 004 studien

Kort oppsummering av studiene som er innsendt i forbindelse med langtidseffekt av LCIG:
Studie NPP-002-02 91: En retrospektiv studie med formål om å adressere sikkerhet, tolerabilitet og doseanbefalinger av LCIG hos pasienter med aPD. 65 pasienter ble inkludert i analysen hvorav 58 ble behandlet
med LCIG. Gjennomsnittlig LCIG eksponeringstid var 3,7 år og maksimal behandlingstid var 10,7 år i studien.
Resultater: Sikkerhet av LCIG ble funnet akseptabel. For de fleste av pasientene (69 %) var det problemer
med intestinal utstyret det første året, men problemene overskygget ikke forbedringer i motoriske
fluktuasjoner og dyskinesier
Studie DAPHNE 75: Åpen 3-års oppfølgingsstudie (prospektiv) med formål om å undersøke kostnader
forbundet med bruk av LCIG og langtidseffekter av LCIG. Langtidseffekter ble vurdert ved hjelp av
helserelatert nytte, PDQ-39 og EQ-5D, PD symptomer ble blant annet målt ved UPDRS. Studien inkluderte
77 pasienter som ble inndelt i tre grupper, LCIG-naive, LCIG < 2år og LCIG >2 år. Hvor resultater (UPDRS,
PDQ-39, EQ-5D) viser at for kohorten LCIG-naive var det betydelig forbedring i forhold til baseline, i de to
andre kohortene (LCIG-behandlede) viste effekten seg å vedvare ved at PD status, motorisk testing og
helsenytte var stabil.
Resultater: I pasientgruppen LCIG-naive var det en signifikant forbedring sammenlignet med baseline for
endepunktet UPDRS total score og PDQ-39 indeks score gjennom 18 måneder. Symptomkontroll ble
opprettholdt ved 3-års oppfølging av pasientgruppen LCIG-erfaren til tross for naturlig progresjon av
sykdommen. Innrapporterte bivirkninger var konsistente med tidligere innrapporterte bivirkninger og som
oftest relatert til utstyret.
GLORIA 74: 24- måneders register studie (prospektiv) med formål å evaluere langtidseffekt av LCIG på
motoriske- og ikke-motoriske symptomer (NMS), helsenytte og sikkerhet hos pasienter med aPD.
Effektendepunkter inkluderte gjennomsnittlig endring fra baseline til studiebesøk (6 måneder, 12 måneder,
18 måneder og 24 måneder) i UPDRS del II, III og IV, kalkulasjon av OFF- og ON-tid med dyskinesi. NMS ble
vurdert ved hjelp av NMS Scale (NMSS) og helsenytte ble målt i PDQ-8 og EQ-5D. Av de 375 inkluderte
pasientene var det 69 % som fullførte studien.
Resultater: Ved siste studiebesøk viste LCIG-pasienter signifikant reduksjon i OFF-tid sammenlignet med
baseline med en gjennomsnittlig reduksjon på -4,1 timer/dag. ON-tid med dyskinesier ble redusert i
gjennomsnitt med -1,1 timer/ dag. Generelt førte behandling med LCIG til vedvarende forbedring i motorisk
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fluktuasjon, ikke-motoriske symptomer særlig søvn/ fatigue, humør/ kognisjon og gastrointestinale
problemer, samt helsenytte. Sikkerhet var konsistent med tidligere sikkerhetsprofil av LCIG.
Innsendt modell.
Effektdata som inngår i modellen er beregnet om til overgangssannsynligheter mellom helsestadiene
(HY/OFF) og vedvarende risikoreduksjon for å progrediere i OFF-tid. Dette er nærmere beskrevet i kapittel
4.1. Overgangssannsynligheten baseres på 004-studien og et utvalg publisert litteratur. Særlig er
langtidseffekten et usikkert estimat.
Legemiddelverkets vurdering
Endepunktene H&Y og OFF-tid inngår i den helseøkonomiske modellen. Endepunkt H&Y inngår i et
spørreskjema Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) som er et anerkjent utfallsmål for å måle
symptomer og nivå av funksjonstap forbundet med PD. Endepunktene som inngår i modellen er imidlertid
kun et utvalg av dette skjemaet som består av flere elementer/dimensjoner. En svakhet ved å kun ta ut en
del av et spørreskjema og anvende inn i den helseøkonomiske modellen er at endepunktet ikke er
finmasket nok og ikke alltid henger sammen med daglig funksjonsnivå. Imidlertid ser Legemiddelverket
kompleksiteten og utfordringer med å kunne modellere mer nøyaktig beskrivelse av utviklingen for PD
pasienter.
AbbVie har levert flere studier som belyser langtidseffekten av LCIG. Studien NPP002-02 sier ikke noe om
effekten LCIG har på motoriske fluktuasjoner og dyskinesi over tid. Legemiddelverket anser studien som lite
informativ for å si noe om relevante effekter av LCIG over lengre tidshorisont, studien viser imidlertid at
behandling med LCIG er akseptabel med tanke på bivirkninger over en lengre periode. De to andre studiene
(Gloria og Daphne) støtter opp at det er en langtidseffekt for behandling med LCIG, men siden det ikke
rapporteres inn endringer i OFF- og ON-tid er det vanskelig å direkte sammenligne langtidsstudiene og 004
studien. Ingen av studiene det refereres til for langtidseffekter har en kontrollgruppe, det gjør det derfor
vanskelig å anslå den relative effekten mellom LCIG og SoC over tid. Som diskutert i kapittel 2.1 hadde ikke
studie 004 noen komparatorarm og den relative effekten av LCIG versus SoC er ikke fastsatt ved hjelp av
kliniske studier. Imidlertid har Legemiddelverket bedt om ulike scenarioer for å belyse usikkerheten knyttet
til den relative effekten, se kapittel 4.2.3.

3.4.2 Bivirkninger
Innsendt klinisk dokumentasjon
I hovedsak har LCIG samme bivirkninger som levodopa/karbidopa tabletter. I studiene ble det observert
flere bivirkninger relatert til sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger. Komplikasjoner ved innsetting
av sonde, overflødig granulasjonsvev, erytem på innsettelsesstedet, postoperativ sårinfeksjon, postoperativ
væsking, inngrepssmerter og reaksjon på inngrepsstedet. De fleste av disse bivirkningene ble rapportert
tidlig i studiene, etter perkutan endoskopisk gastrostomi inngrep og forekom i løpet av de første 28 dagene.
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Innsendt modell
Abbvie har ikke inkludert bivirkninger i den helseøkonomiske modellen, men har antatt at bivirkninger er
fanget opp i livskvalitetsmålingene. De har imidlertid inkludert kostnadene forbundet med selve utstyret
som kreves for å administrere LCIG. Basert på observerte hendelser i 004 og 005-studien har Abbvie
inkludert kostnader forbundet med å erstatte/reposisjonere tuben med eller uten kirurgi.
Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener at bivirkninger burde vært inkludert også på nyttesiden av analysen. Utelatelsen
av dette medfører betydelig usikkerhet i samlet nytte mellom de to behandlingsalternativene.
Legemiddelverket har mottatt brukerbaserte tilbakemeldinger på at pumpen er stor og ugunstig å ha på og
at området rundt inngrepsstedet ofte er irritert. Dette oppleves for pasienten som en betydelig ulempe
med behandling. Innspill fra pasientorganisasjon og bruker er vedlagt rapporten.
3.4.3 Helsenytte/helsetap
Innsendt dokumentasjon
Legemiddelverket etterspurte flere opplysninger relatert til nyttevekter i den helseøkonomiske analysen.
Dette medførte noen endringer i innsendt dokumentasjon. Legemiddelverkets rapport baserer seg på siste
versjon av dokumentasjonsgrunnlaget. Abbvie har utført et litteratursøk på nyttevekter relevant for aPD.
De fant flere kilder hvor nyttevekter er samlet inn med både sykdomsspesifikk og generisk instrument.
Abbvie anvender totalt fem kilder for å sammenstille nyttevektene sine, men har ikke beskrevet hvordan
disse kildene er selektert fra litteratursøket. Abbvie begrunner inklusjon og sammenslåing av disse fem
kildene er at disse studiene har EQ-5D- data og har en homogen pasientpopulasjon, uten ytterligere
utdypning. Studiene som er anvendt er beskrevet under.
004 (17)
Hovedstudien var en fase III, enarmet, åpen, sikkerhets-studie med inntil 54 ukers varighet (N=321). Det ble
samlet helserelatert livskvalitet med UPDRS2, PDQ-393 og EQ-5D VAS. Alle instrumentene fanget opp en
bedring i livskvalitet som vedvarte gjennom studieperioden. Resultatene er oppsummert i figuren under.

2

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale

3

39-item Parkinson’s Disease Questionare
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Figur 2 Helserelatert livskvalitet i 004-studien

001/002
001/002 er to identiske dobbelblindede, randomiserte fase III-studier med 12 ukers varighet. Helserelatert
livskvalitet ble samlet inn med UPDRS, PDQ-39 og EQ-5D. Resultatene er ikke entydige men tyder ikke på en
forbedring i livskvalitet.
DAPHNE (14)
DAPHNE er en åpen, prospektiv observasjonsstudie med opp til tre års oppfølgingstid (N=77) hvor
helserelatert livskvalitet ble samlet inn med UPDRS, PDQ-39 og EQ-5D VAS. Pasientene som ikke hadde
vært behandlet med LCIG tidligere opplevde en forbedring på flere dimensjoner.
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GLORIA (15)
GLORIA er et delvis prospektiv/retrospektiv registerstudie som (N=375) med opptil 24 mnd. oppfølgingstid
som målte helserelatert livskvalitet med UPDRS, PDQ-84, og EQ-5D. Det ble observert en forbedret
livskvalitetsskår på flere dimensjoner.
Adelphi Wave 6 (22)
Adelphi Parkinson Disease Spesific Programme (Adelphi DSP) er en del av et større multinasjonal
observasjonsstudie av klinisk praksis som skulle fange opp real world data for kroniske sykdommer,
inkludert PD. Pasienter ble rekruttert av klinikere i klinisk praksis og pasientene fikk utdelt en eller flere
selvrapporteringsskjema som samler inn helserelatert livskvalitet basert på et utvalg instrumenter som
SF125, PDQUALIF6 og EQ-5D.
Innsendt modell
Abbvie har utført en regresjonsanalyse for å estimere nyttevekter til de 25 helsetilstandene som inngår i
modellen basert på de fem studiene beskrevet over. Datasettene ble slått sammen, men ikke vektet etter
utvalgsstørrelse. Regresjonsligningen er oppdatert til å være basert på UK-tariffer i oppdatert innsendt
dokumentasjon. Det er også beregnet inn aldersjustering av nyttevektene. Nyttevektene som er benyttet i
den helseøkonomiske modellen er presentert i tabellen under.
Tabell 6 Nyttevekter benyttet i modellen

HY stage
1

OFF 0
0,812

% of day in OFF state (95% CI)
OFF I
OFF II
0,734
0,655

2

0,710

0,631

0,553

0,474

0,396

3

0,607

0,529

0,450

0,372

0,294

4

0,505

0,426

0,348

0,270

0,191

5

0,402

0,324

0,246

0,167

0,089

OFF III
0,577

OFF IV
0,498

Legemiddelverkets vurdering
Dokumentasjonsgrunnlaget for nyttevektberegninger er svært sammensatt og noe uoversiktlig. Systematisk
litteratursøk ble utført og beskrevet, men det er uklart hvordan dette har resultert i de fem utvalgte kildene
for å beregne nyttevekter knyttet til de 25 helsestadiene. Abbvie oppdaterte inklusjon av tariffer fra å være
en miks av US og UK-tariffer til å være kun UK-tariffer. Legemiddelverket støtter denne oppdateringen..
Det foreligger mye usikkerhet rundt nyttvektene ettersom de er sammenstilt av fem ulike studier uten
vekting for utvalgstørrelse. Fordelen er at sammenslåingen gir mer informasjon om de ulike helsestadiene

4

8-item Parkinson’s Disease Questionare

5

12-item Short Form Health Survey

6

Parkinson’s Disease Qality of Life Scale
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enn om kun 004-studien skulle blitt brukt. Ytterligere usikkerhet er knyttet til om analysen fanger opp
relevante forskjeller mellom oral SoC og LCIG ettersom nyttetap knyttet til bivirkninger ikke er inkludert i
analysen. Det er dokumentert flere plager forbundet med de kirurgiske inngrepene som er nødvendig for
LCIG, og selv om dette til dels skulle vært fanget opp i nyttevektsmålingene i studiene, får det ikke riktig
innvirkning i analysen når nyttevektene er knyttet til helsestadier.
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4 ØKONOMISKANALYSE
I den økonomiskeanalysensammenlignesLCIGmed SoCi en kostnadper QALYanalyse.Modellen
inkluderer26 helsetilstanderinkludert død som reflekterer hele sykdomsforløpetfor en PD-pasient,men i
innsendtbasecasehar Abbviefokusert på pasientermed avansertPD.

MODELL, METODEOGFORUTSETNINGER
Modellbeskrivelse
Abbviehar tilpasseten tidligere publisert Markovmodelltil norskeforhold (23), for å modellerekostnader
og effekt forbundet med LCIGsammenlignetmed SoCover tid.
Helsestadienei modellener basert på H&Ystadieneog tid tilbragt i OFF-tilstandsom er vanligklassifikasjon
av sykdomsstadierfor PD.H&Ystadienebeskriverhvordande motoriskesymptomeneav PDprogredierer
og inneholderfem stadierhvor stadie1 representererlavestgradav hemningog 5 den høyestegradav
motorisk hemning.Tid i OFFkategoriseresetter dagligprosentandeli fem stadier hvor OFF0 tilsvarer ingen
tid i OFF,og 5 tilsvarer 76-100%av tiden i OFF.Inndelingi H&Yskalaer nærmerebeskreveti tabellen
under.
Tabell7Beskrivelseav H&Yskala(kilde:Abbvie)

Severityof
Symptoms
-

Stage
0
1

Mild or
early
disease

1.5
2
2.5

Moderate
Stage

Description
No signof disease
Unilateraldisease:symptomsaffect only
one sideof the body
Unilateralplus axialinvolvement
Bilateraldiseasewithout impairment of balance:both sidesof the body
are affected,but posture remainsnormal
Bilateraldiseasewith recoveryon pull test

3

Mild: both sidesof the body are affected and there is mild imbalance
during standingor walking.However,the personremainsindependent.

4

Severedisability:both sidesof the body are affected and there is
disablingdisabilitywhile standingor walking.Thepersonin this stage
requiressubstantialhelp.

5

Severe:fully developeddiseaseis present,and the personis confinedto a
bed or a chair/wheelchair.

Advanced
stage
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Totalt utgjør dette 25 mulige helsetilstander pasientene i modellen kan bevege seg mellom, inntil død. Ikkemotoriske symptomer av PD er ikke inkludert i modellanalysen. Modellstrukturen er skjematisk vist i
figuren under.

Figur 3 Modellstruktur (kilde: Abbvie)

Ved oppstart av modellsimuleringen kan pasientene bevege seg mellom H&Y stadiene og OFF kategoriene,
eller den terminale fase død. Pasientene som behandles med LCIG kan erfare forbedring av tilstand de
første 12 mnd (to sykluser) av modellen. Etter dette kan en pasient kun bevege seg i forverrende retning.
Pasientene som behandles med SoC kan fra begynnelsen kun oppleve en forverrelse av helsetilstand.
Overgangssannsynlighet
Overgangssannsynligheten i det naturlige sykdomsforløpet mellom H&Y er basert på en publisert
metaanalyse av 3 318 PD-pasienter (20). Metaanalysen kalkulerte månedlige overgangssannsynligheter ved
å vekte de rapporterte overgangstidene med utvalgsstørrelse. For å tilpasse disse resultatene til innsendt
modell har Abbvie konvertert de månedlige overgangssannsynlighetene til 6 måneders sannsynlighet.
Sannsynligheten for å progrediere i OFF-kategoriene ble beregnet basert på to publiserte artikler (18, 19).
Legemiddelverket etterspurte utfyllende informasjon angående naturlig sykdomsforløp og modelleringen
av dette. Som svar på dette endret Abbvie noen antagelser og endret regresjonsligningen fra eksponensiell
til lineær funksjon. Dette resulterte i en noe jevnere overgangssannsynlighet mellom OFF-stadiene, men
også en høyere overgangssannsynlighet for de mer alvorlige OFF-stadiene. Oversikt over
overgangssannsynlighetene for naturlig sykdomsforløp som inngår i modellen er vist i tabellen under.
Pasientene behandlet med SoC modelleres med naturlig sykdomsprogresjon fra modellstart.
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Tabell 8 Overgangssannsynligheter for et naturlig sykdomsforløp i modellen

Transitions

Mean value

Source

HYI -> HY2

0.120

Johnson et al. 2013

HY2 -> HY3

0.064

Johnson et al. 2013

HY3 -> HY4

0.092

Johnson et al. 2013

HY4 -> HY5

0.146

Johnson et al. 2013

OFF 0 -> OFF I

0.223

Palmer et al. (2000, 2002)

OFF I -> OFF II

0.114

Palmer et al. (2000, 2002)

OFF II -> OFF III

0.114

Palmer et al. (2000, 2002)

OFF III -> OFF IV

0.114

Palmer et al. (2000, 2002)

Den initiale fordelingene av pasientene mellom helsetilstandene i 004 er vist i tabellen under. Som vist i
tabellene under, var det 65 pasienter som var klassifisert som aPD. Avansert PD defineres som H&Y stadie
3,4,5 og >50% OFF. Denne subgruppen med aPD er markert også i modellstrukturen i figuren over, og det er
disse pasientene som inngår i Abbvies basecase i tråd med indikasjonsordlyden.
Tabell 9 Baseline distribusjon-tilstander

Health
State

All 004
patient
s
Advan
ced
004

H
Y
2
O
F
F
0

H
Y
2
O
F
F
1

H
Y2
O
FF
2

H
Y2
O
FF
3

H
Y2
O
FF
4

H
Y3
O
FF
0

H
Y3
O
FF
1

H
Y3
O
FF
2

H
Y3
O
FF
3

H
Y3
O
FF
4

H
Y4
O
FF
0

H
Y4
O
FF
1

H
Y4
O
FF
2

H
Y4
O
FF
3

H
Y4
O
FF
4

H
Y5
O
FF
0

H
Y5
O
FF
1

H
Y5
O
FF
2

H
Y5
O
FF
3

H
Y
5
O
F
F4

To
tal

0

5

27

10

0

0

11

92

40

2

0

2

36

21

2

0

1

3

0

0

25
2

0

0

0

0

0

0

0

0

40

2

0

0

0

21

2

0

0

0

0

0

65

Abbvie har beregnet en justering av overgangssannsynlighetene for pasienter behandlet med LCIG i
modellen. Overgangssannsynligheten de første to syklusene er kalkulert fra pasientdata fra 004 for
pasientene behandlet med LCIG (17).
Overgangssannsynligheten for LCIG-pasientene ved seks måneder er som observert i studien for pasientene
med aPD. Etter seks måneder ble ikke disse pasientene fulgt opp spesifikt, derfor er
overgangssannsynligheten fra 6-12 mnd basert på den totale populasjonen som observert i studien.
Behandlingseffekten er vist i tabellen under.

18/16148

17-12-2019 side 37/72

Tabell 10 Behandlingseffekt år 1 for LCIG behandlete pasienter

Heal
th
Stat
e
6
mont
h
12
mont
h*

H
Y
1*

H
Y
2O
F
F
0

H
Y
2O
F
F1

H
Y
2O
F
F2

H
Y
2O
F
F3

H
Y
2O
F
F4

H
Y
3O
F
F0

H
Y
3O
F
F1

H
Y
3O
F
F2

H
Y
3O
F
F3

H
Y
3O
F
F4

H
Y
4O
F
F0

H
Y
4O
F
F1

H
Y
4O
F
F2

H
Y
4O
F
F3

H
Y
4O
F
F4

H
Y
5O
F
F0

H
Y
5O
F
F1

H
Y
5O
F
F2

H
Y
5O
F
F3

H
Y
5O
F
F4

1

6

13

3

1

0

2

21

6

3

0

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

65

1

4

13

3

0

0

6

21

8

1

0

2

3

1

1

0

0

1

0

0

0

65

To
tal

Fra og med tredje syklus følger de LCIG behandlete pasientene naturlig sykdomsforløp, justert for
forventede langtidseffekter i gjenværende behandlingstid. Abbvie har antatt at det per syklus er en
47 % lavere sannsynlighet for å progrediere mellom OFF-kategoriene for LCIG behandlete pasienter
sammenlignet med SoC. Det er ikke antatt en relativ risikoreduksjon for progresjon i H&Y stadiene.

Legemiddelverkets vurdering
Den helseøkonomiske modellen levert inn til Legemiddelverket er publisert og har tidligere blitt
anvendt av andre helsemyndigheter. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med at modellen er
god og transparent. Modellstrukturen framstår fornuftig og i henhold til forventet sykdomsforløp og
norsk klinisk praksis, selv om den er kompleks med så mange helsetilstander. Legemiddelverket har
anvendt modellen.
Legemiddelverket mener at mye av utfordringen med innsendt modell er kompleksiteten i
kildematerialet som danner input i modellen. Modellen bygger på svært mangelfull og sammensatt
informasjon basert på et stort antall kilder, hvilket gjør hele grunnlaget for modellen usikkert. Det er
vanskelig å stole på modellen og resultatene som framkommer.

Usikkerhet forbundet med at overgangssannsynlighetene ikke er estimert på grunnlag av en direkte
sammenligning, eller en justert indirekte sammenligning av effektdata. Selv om det foreligger direkte
sammenlignende studie (001/002) var det så få pasienter over kort tid at Abbvie mente dette ikke
egnet seg for å beregne overgangssannsynligheter over så mange helsestadier og 20 års tidshorisont.
004-studien som var enarmet, men med lengre oppfølgingstid bekrefter effekten som ble påvist i
001/002-studien for LCIG-armen. Imidlertid sier dette ikke mye om den relative effekten
sammenlignet med SoC.
Legemiddelverket etterspurte mer informasjon for å kunne vurdere om modelleringen av naturlig
sykdomsforløp reflekterer norsk klinisk praksis. Studiene som ligger til grunn for modelleringen av
naturlig sykdomsforløp inkluderte i hovedsak pasienter som mottok orale legemidler, først og fremst
levodopa. Ettersom norsk klinisk praksis oppgir flere alternative behandlinger i SoC kan dette bety at
pasientene i komparatorarmen er mindre optimalt behandlet enn hva som kan forventes i norsk
klinisk praksis. Dette kan i så fall bety at komparatorarmen er underestimert i modellen.
Modellen tillater at pasienten kan forbedre sin helsetilstand i H&Y i løpet av det første året som
kommer fra klassifiseringen av tilstanden i 004-studien. Etter det første året antas det ingen effekt på
HY. Legemiddelverket er usikre på om dette er rimelig ettersom behandlingene er
symptommodifiserende, ikke sykdomsmodifiserende. Abbvie opplyser imidlertid at de observerer en
sammenheng mellom pasientens forbedring på begge utfallsmålene H&Y og OFF-tid, og at dette har
betydning for pasientens mestring av hverdagen. Selv om LCIG ikke er direkte sykdomsmodifiserende
ser vi likevel antydninger til at det kan være rimelig med en observert forbedring i H&Y som følge av
forbedring av OFF-tid. Denne sammenhengen er imidlertid ikke nærmere undersøkt.
Legemiddelverket etterspurte en sensitivitetsanalyse for å undersøke hvor betydningsfull denne
observerte forbedringen i H&Y det første året har for resultatet.
I opprinnelig innsending var antagelsen at pasientene behandlet med LCIG hadde en relativ
risikoreduksjon for progresjon i OFF-stadie på 0,5. I ettertid oppdaterte Abbvie risikoreduksjonen til å
være 0,53 basert på effektresultatene som framkom i 001/002. Legemiddelverket mener dette ikke
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er en urimelig kilde for dette estimatet, usikkerheten ligger derimot i hvor lenge denne relative
risikoreduksjonen kan forventes å opprettholdes. I mangel på et bedre evidensgrunnlag har ikke
Legemiddelverket endret på dette estimatet, men har belyst betydningen av denne usikkerheten i
sensitivitetsanalyser.
4.1.1 Analyseperspektiv
Abbvie har i sin basecase antatt livstidshorisont (20 år) og 4% diskontering av nytte og kostnader.
Analysen er i et begrenset samfunnsperspektiv.
Legemiddelverkets vurdering
4% årlig diskontering av nytte og kostnader er i henhold til Legemiddelverkets retningslinjer. En
livstidshorisont på 20 år framstår som rimelig gitt gjennomsnittsalder for de aktuelle PD pasientene
og hvor sykdomsforløpet er en kronisk sykdom. Inklusjon av uformelle kostnader som påfaller
pårørende kan være relevant i dette tilfellet. Derfor er det relevant med et begrenset
samfunnsperspektiv.
4.1.2 Kostnader (input data)
Abbvie har basert ressursbruk og kostnader som inngår i modellen på en tidligere publisert kostnad
effektanalyse av behandling med LCIG sammenlignet med SoC av pasienter med avansert PD (23).
Direkte kostnader
Helsetilstandskostnader
Direkte kostnader som hospitalisering, konsultasjoner og tester, samt ikke-medisinske kostnader som
sykehjem og uformell helsehjelp assosiert med de 25 helsetilstandene er basert på Adelphi
datasettet fra UK med som inkluderer 703 pasienter. De fleste av disse pasientene var imidlertid ikke
klassifisert som aPD, derfor er det lite data å basere de mest avanserte helsetilstandene på. Med
bakgrunn i dette er det utført en regresjonsanalyse for å beregne kostnader knyttet til
helsetilstandene. Abbvie har oppdatert disse kostnadene til 2017. Helstilstandskostnadene som
inngår i Abbvies basecase er vist i tabellen under.
Tabell 11 Kostnader helsetilstand

Health states

Health state costs (direct medical costs)

HY1 – OFF 0

NOK 3,769

HY1 – OFF I

NOK 6,197

HY1 – OFF II

NOK 10,702

HY1 – OFF III

NOK 18,706
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Health states

Health state costs (direct medical costs)

HY1 – OFF IV

NOK 31,769

HY2 – OFF 0

NOK 9,022

HY2 – OFF I

NOK 15,801

HY2 – OFF II

NOK 27,266

HY2 – OFF III

NOK 45,114

HY2 – OFF IV

NOK 70,179

HY3 – OFF 0

NOK 25,606

HY3 – OFF I

NOK 41,956

HY3 – OFF II

NOK 65,769

HY3 – OFF III

NOK 97,438

HY3 – OFF IV

NOK 135,487

HY4 – OFF 0

NOK 64,236

HY4 – OFF I

NOK 94,783

HY4 – OFF II

NOK 132,988

HY4 – OFF III

NOK 176,555

HY4 – OFF IV

NOK 221,732

HY5 – OFF 0

NOK 132,154

HY5 – OFF I

NOK 175,920

HY5 – OFF II

NOK 223,261

HY5 – OFF III

NOK 270,054

HY5 – OFF IV

NOK 312,643
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Legemiddelverkets vurdering
Abbvie har selv påpekt at inflasjonsjusteringen ikke kan veie opp for eventuelle kostnadsforskjeller
mellom Norge og UK og at dette kan medføre at kostnadene er underestimert. Legemiddelverket er
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enig i denne refleksjonen og mener dette kombinert med at datasettet hadde lite verdi for de
alvorlige helsetilstandene i mangel på observasjoner utgjør en betydelig usikkerhet i analysen.
Legemiddelverket har etterspurt en redegjøring for valget og mulige konsekvenser for å ikke ha
benyttet norske ressursbrukskostnader til helsetilstandene. Abbvie forklarte at de i mangel på data
for norske forhold mener at kostnadsdata basert på det britiske helsevesenet som bør være
sammenlignbart med Norge, utgjør en rimelig proxy for norske forhold. Abbvie sjeler også til en
rapport som sammenligner kostnader mellom europeiske land. Rapporten opplyser om 16 % høyere
kostnader på varer og tjenester i Norge og 30 % høyere kostnader i lønn. Dette tilsier at kostnadene
anvendt i modellen antagelig er for lave.
At kostnadene forbundet med helsetilstanden i modellen er underestimert tilsier imidlertid at
hovedanalysen kan være et konservativt anslag ettersom den legger opp til mindre ressursbruk i
alvorlige helsetilstander i LCIG-armen i modellen. Høyere kostnader vil antagelig, slik modellen er
bygd opp føre til høyere kostnader i komparatorarmen og dermed senke IKER. Forutsetningen er at
behandling med LCIG faktisk fører til mindre ressursbruk.
Legemiddelverket anerkjenner at det kan være utfordrende å finne gode kostnadstall for denne
sykdomsgruppen, men mener likevel at andre innfallsvinkler for å estimere kostnader kunne vært
vurdert. Ettersom at sannsynlig konsekvens av høyere kostnader er en lavere IKER har
Legemiddelverket akseptert denne tilnærmingen i denne saken. Det er likevel mulig at dette ikke er
et riktig bilde både dersom de reelle kostnadene er lavere, som ville medført mindre besparelse i
ressursbruk ved å behandle med LCIG som er en kostbar behandling, og om forutsetningen om lavere
behov for ressursbruk når pasienten behandles med LCIG ikke er reell. Sensitivitetsanalyser bekrefter
at modellresultatene er usikre og følsomme for variasjoner i helsetilstandskostnadene, men
konsekvensen av denne endringen alene er ikke veldig betydningsfull for sluttresultatet.
Enhetskostnader
Abbvie har identifisert enhetskostnader forbundet med legemidlene, oppfølging, bivirkninger og
diskontinuering av LCIG samt legemiddelkostnader i SoC og indirekte kostnader. Enhetskostnadene
blir lagt til helsetilstandskostnadene per syklus i modellen. Disse kostnadsestimatene er basert på
informasjon fra norske kliniske eksperter og er relatert til behandlingsoppstart og oppfølging av
pasientene. Ressursbruk forbundet med behandlingsoppstart og oppfølging av LCIG pasienter er
presentert i tabellen under. Det er antatt 1 LCIG-kassett om dagen per pasient.
Tabell 12 Enhetskostnader LCIG-arm (Kilde: Abbvie)

LCIG

Unit costs

Calculations

Source

LCIG cassette

NOK 909.54

PRP excluding VAT divided by 7

NoMA price database

6366.80/7 = 909.54

18/16148

NG tube insertion

NOK 702

Code JDX000: Addition of
reimbursement price plus deductible
multiplied by 2
(101+250)*2 =702

PEG tube insertion

NOK 2,017

Addition of reimbursement price plus
deductible for all codes (code JDB10,
JFX10, SSX0XA) multiplied by 2
((141+250)+(101+250)
+(16.7+250))*2 = 2,017
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Framework for the financing of out-patient
radiological procedures 2018:
Code JDX000 nedlegging av
nasogastrisk eller nasogastroduodenal
sonde
Framework for the financing of out-patient
radiological procedures 2018:
Code JDB10 perkutan gastrostomi
Code JFX10 nedleggelse av nedlegging
av jejunalsonde gjennom gastrostomi
Code SSX0XA RG gjennomlysning
uspesifisert

Titration and
monitoring

NOK 45,382

DRG code 12: Cost weight 1.045
multiplied by unit price NOK 43,428

Framework for activity based financing in
2018:

1.045*43,428 = 45,382

This reflects the average cost of a patient
admitted on the ICD-10 code for
Parkinson. Cost of titration and
monitoring assumed to reflect this cost
and reimbursement for the hospitals.

Mean annual cost
of orals on LCIG

NOK 11,026
(per year)

Mean annual cost of orals per patient
based on the medication resource use
reported by clinical expert - see "Drug
cost calculations tab" for more
information

Based on average annual use as
reported by clinical experts - see "Drug
cost calculations tab" for more
information

Follow up

Unit costs

Calculations

Source

Specialist

NOK 860 (per
follow-up visit)

Used tariff code 3ad + 3bd

Tariffs for consultation with specialist
2018:
Tariff code 3ad + 3bd

Nurse

NOK 430
(per follow-up
visit)

Gross hourly wage for a nurse

NoMA Unit cost database

Adverse events

Unit costs

Calculations

Source

Replace / reposition
tube with surgery

NOK 9,581
(per
procedure)

Cost of the procedure (PEG tube
insertion) plus the cost of the mean inpatient days after the procedure (cost of

Framework for the financing of out-patient
radiological procedures 2018:

Gross hourly wage for a nurse

Code JDB10 perkutan gastrostomi
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Replace / reposition
tube without
surgery

NOK 1,433
(per
procedure)
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admission for PD divided by 12 and
multiplied by 2).

Code JFX10 nedleggelse av jejunalsonde
gjennom gastrostomi,

2017.40 + ((45382.26/12)*2) = 9581

Code SSX0XA RG gjennomlysning
uspesifisert. Assumption: Surgery
replacement will not be anymore invasive
than the original PEG tube insertion.
Patients admitted for max two days.

DRG code 806P: Mindre
gastroenterologisk abdominal
prosedyre

Framework for activity based financing in
2018:

Cost weight multiplied by unit price.

DRG group 806P, cost weight 0.033, unit
price 43428

0.033 * 43428 = 1433.12
Discontinuation

Unit costs

Calculations

Source

PEG tube removal

NOK 1,433
(per
procedure)

DRG code 806P: Mindre
gastroenterologisk abdominal
prosedyre

Assume same procedure as for replacing
tube without surgery - based on feedback
from clinical expert

Cost weight multiplied by unit price.
0.033*43428 = 1433.12

Tabell 13 Enhetskostnader SoC (Kilde: Abbvie)

Standard of Care

Unit costs

Calculations

Source

Apomorphine only

NOK 44,255
(per patient per
year)

Mean annual cost of orals per patient
based on the medication resource use of
the UK Adelphi dataset.

Orals only

NOK 26,525
(per patient per
year)

Mean annual cost of orals per patient
based on the medication resource use
reported by clinical expert - see "Drug cost
calculations tab" for more information

Because of lack of Norwegian
data, this cost is calculated from
an average annual use based on
the average doses reported in the
Adelphi study.
Calculated from an annual
average use based on statements
from clinicians

Total annual cost
(based on 8.2%
apomorphine use)

NOK 27,979
(per patient per
year)

Total annual cost of SoC medication
resource use based on the UK Adelphi
dataset. Base case – 8.2% of Apomorphine
use.

Base case – 8.2% of
apomorphine use (average usage
found in the Adelphi study)

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket har oppdatert priser på legemidler til dagens prisnivå. Etter en tilbakemelding fra
norske klinikere har vi har i tillegg gjort en justering av andelen pasienter som mottar apomorfin til 5
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% og antatt at om lag 10 % av pasientene vil forbruke 2 kassetter LCIG om dagen. For de resterende
90 % av pasientene som antas å bruke 1 kassett om dagen er det sannsynlig med kostnader til svinn
også i norsk klinisk praksis ettersom doseringsbehovet per pasient varierer. Dette bekreftes av
innspill fra en bruker som opplyser å anvende kun halve kassetten hver dag, og på grunn av
begrenset holdbarhet må kaste resten.

Indirekte kostnader
Innsendt dokumentasjon
Abbvie har inkludert kostnader forbundet med reise og tapt tidsbruk i modellen
Indirect costs

Unit costs

Calculations

Source

Travel cost (round trip)

NOK 479 (per hospital visit)

Unit cost in database

NoMA unit cost database

Time cost (leisure time)

NOK 213 (per hour)

Unit cost in database

Average net hourly wage in
2017. NoMA unit cost
database

Legemiddelverkets vurdering
Kostnader forbundet med reise og tidsbruk er inkludert i modellen i henhold til Legemiddelverkets
retningslinjer.

Ressursbruk
Ressursbruken som er antatt i modellen stammer fra input fra kliniske eksperter i UK i forbindelse
med den publiserte kostnad-effektanalysen. Abbvie hevder at denne ressursbruken har blitt adaptert
av norsk klinisk praksis.
Tabell 14 Ressursbruk LCIG-arm (kilde: Abbvie)

Cost component
Test and start up-period

Frequency

Source

1-day NG tube insertion
Tests ECG, renal function,
haematology
1-day PEG tube insertion
10 days titration & monitoring (on
average)
LCIG (days)
Medication resource use
LCIG (cassettes per day)

1
N/A

Expert statement – Norway
Assumed included in DRG code 12 – used for admission of
patients starting up with LCIG
Expert statement – Norway
Expert statement – Norway

1
1
7
1

Expert statement - Norway
Duodopa SPC
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Cost component
Other oral PD medications

Frequency

Year 1, maintenance treatment and follow-up
Annual follow-up visits
4
Days of LCIG given
365
Year 2 +, maintenance treatment and follow-up
Annual Follow up visit, n
2
Days of LCIG given
365
Duodopa discontinuation
1
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Source
Based on feedback from Norwegian clinical experts Norwegian cost data applied
Expert statement – Norway
AbbVie limited
Expert statement – Norway
AbbVie limited
For each patient that discontinues treatment with LCIG, a cost
for removing the PEG tube is assumed. Norwegian costs
applied.

Tabell 15 Ressursbruk SoC-arm (kilde: Abbvie)

Cost component

Frequency

Source
Based on feedback from Norwegian clinical experts - Norwegian
cost data applied

Medication resource use
Follow-up appointments
Year 1
Year 2

2
2

Expert statement – Norway
Expert statement – Norway

Tabell 16 Indirekte ressursbruk (kilde: Abbvie)

Cost component
LCIG resource
Patients (total time spent in a hospital)
Patient time per follow up visit
Caregivers time per admission

Frequency

Source

75
2
2

Caregivers time per follow up visit

2

(7.5 hours*average in-hospital days)
Expert statement - Norway
Assumption: caregivers follow patient
for admission and will pick up patient
when patient is discharged from the
hospital - based on expert opinion
Assumption: caregivers follow patient
for admission and will pick up patient
when patient is discharged from the
hospital - based on expert opinion

Standard of care
Patient time per follow up visit
Caregivers time spent per follow up
visit

2
2

Legemiddelverket vurdering

Expert statement - Norway
Expert statement - Norway
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Legemiddelverkethar ikke gjort noen endringeri estimert ressursbruki modellen.

RESULTATER
4.2.1 Firmaets hovedanalyse
Abbviehar sendt inn to versjonerav dokumentasjonspakken
for LCIG.Resultatenei første basecase
gaven merkostnadper vunnet kvalitetsjustertleveårpå 135 000 NOK.Etter at Legemiddelverket
etterspurte supplerendeopplysningeroppdaterte Abbviemodellenmed enkelte beregninger.
Resultatenesom framgårav Abbviesbasecaseer som følger:
Tabell17: Kostnadper vunnekvalitetsjusterteleveår(QALY)og vunneleveår.

LCIG

SoC

Differanse

Totalekostnader

4336 128

4265 759

70370

TotaleQALYs

3,55

1,72

1,83

Totaleleveår

9,65

9,0

0,64

Merkostnad
pervunnetQALY

38 554

Merkostnad
pervunnetleveår

109297

4.2.2 Legemiddelverkets analyse
Basertpå Legemiddelverketskritiske vurderingeri kapitleneover har Legemiddelverketgjort en egen
hovedanalyse.Forutsetningeneer som i Abbviesanalysebortsett fra følgende:
• Andelpasientersom behøver2 kassetterendret fra 0 til 10 %
• Pasienteri HY5/OFFIV
kan fortsette behandling
• Bruk av apomorfin endret fra 9 % til 5 %
• Oppdatertriktige legemiddelpriser
Tabell18: Kostnadper vunnekvalitetsjusterteleveår(QALY)og vunneleveår.

LCIG

SoC

Differanse

Totalekostnader

4543 246

4260 837

282409

TotaleQALYs

3,55

1,72

1,83

Totaleleveår

9,65

9,0

0,64

Merkostnad
pervunnetQALY

154724

Merkostnad
pervunnetleveår

438633
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Sensitivitets- og scenarioanalyser

Abbvie har utført en rekke sensitivitetstester. Tornadodiagrammet viser at det er kostnadene knyttet
til helsetilstandene og langtidseffekten som har mest betydning for IKER. Imidlertid har ikke disse
parameterne veldig store utslag likevel. Abbvie har også utført en «cost effectiveness acceptability
curve» som viser at LCIG er 90 % sannsynlig å være kostnadseffektiv ved en betalingsvillighet på
300 000 NOK.
LCIG er ikke å anse som et sykdomsmodifiserende legemiddel fordi legemiddelet ikke påvirker den
underliggende årsaken til PD. Legemiddelverket ønsket å nærmere undersøke betydningen av
effekten knyttet til forbedring av H&Y det første året i og med at denne bevegelsen syntes å
representere en sykdomsmodifiserende effekt. Abbvie utførte etterspurte analyse supplert med en
nærmere utdypning av hvordan H&Y er målt. Det finnes også støttende funn i et annet studie (24)
hvor samme type forbedring i H&Y ble observert. Abbvie poengterer også at det kan se ut til å være
en sammenheng mellom forbedring i OFF og H&Y. Selv om LCIG ikke er direkte
sykdomsmodifiserende, har de observert at 96,5 % av pasientene som hadde en forbedring i H&Y
også hadde en forbedring i OFF. I scenarioanalysen hvor det antas at pasienten ikke kan forbedres i
H&Y det første året er IKER, basert på Abbvies hovedanalyse, ca 318 000. De undersøkte også
alternativer med forbedringspotensial på kun 1 H&Y-stadie og 50 % forbedring i H&Y stadie hvilket
resulterte i IKER på henholdsvis 85 000 og 169 000. Legemiddelverket er enige i at det er konservativt
å skulle se bort ifra den målte H&Y-effekten som er observert i studien, men sensitivitetsanalysen
bidrar til å redusere usikkerheten rundt måling og modellering av disse to effektene (H&Y og OFF) i
samspill.
Legemiddelverket har utført egne enveis sensitivitetsanalyser for å belyse utslagene på de
parameterne som er svakt dokumentert. Vi har også laget et worst case scenario i og med at mange
av input-verdiene framstår som usikre estimat. Resultatene av disse er som følger:
Scenario
Legemiddelverkets hovedanalyse
Legemiddelverket hovedanalyse + ingen
forbedring i H&Y
Legemiddelverkets hovedanalyse + ingen
forbedring i H&Y + halvert RR for OFF
Legemiddelverkets hovedanalyse + dobling av
RR for OFF
Legemiddelverkets hovedanalyse + 50 %
prisreduksjon

IKER
154 000
492 000
621 000
81 000
Dominant
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4.2.4 Legemiddelverkets konklusjon om inkrementell kostnadseffektivitetsratio
I hovedanalysen er merkostnad for LCIG sammenlignet med dagens standard oral behandling:
154 724 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens legemiddelpriser (maks AUP
eksl.mva)
438 633 NOK per vunnet leveår med dagens legemiddelpriser (maks AUP eksl.mva.)
Legemiddelverket mener at dette punktestimatet er svært usikkert da det foreligger svak
dokumentasjon for relativ effekt. Gjennom en rekke sensitivitetsanalyser mener Legemiddelverket
likevel at det er sannsynlighetsovervekt for at LCIG er innenfor det som kan anses som
kostnadseffektiv behandling.
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Duodopa får refusjon er
beregnet. En ser derfor på to scenarier:
A) Preparatet får innvilget refusjon
B) Preparatet får ikke innvilget refusjon
Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene.
I metodevurderinger for forhåndsgodkjent refusjon vises budsjettkonsekvensene i konsekvenser for
folketrygdens legemiddelbudsjett og konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet (inklusive
konsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett).
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle nye pasienter med
Duodopa (levodopa/karbidopa) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. 14 millioner NOK inkl.
mva. i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
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6 DISKUSJONOGKONKLUSJON
DISKUSJON
Legemiddelverkethar vurdert nytten, ressursbruk,alvorlighetog budsjettkonsekvenser
av LCIG
versusSoC.Denstørsteusikkerheteni analysener relativeffekt av LCIGversusSoCettersom studien
som inngår i den helseøkonomiskeanalysener uten en komparatorarm.Legemiddelverketmener
dermed at beregnetIKERer svært usikkertda det foreliggersvakdokumentasjonfor relativ effekt.
LCIGer imidlertid brukt over langtid med etablert erfaring i norskkliniskpraksisog har opplevd nytte
for pasienten.Selvom det er usikkerhetknyttet til den relative effektstørrelsentyder all
dokumentasjonpå at legemiddelethar effektfor pasienterfremskredenParkinsonsykdom,når
andre tilgjengeligekombinasjonerav legemidlermot Parkinsonssykdomikke har gitt tilfredsstillende
resultater og hvor dyp hjernestimuleringog apomorfin(APO)-pumpeikke er egnet behandling.
Legemiddelverkethar med bakgrunni dette vurdert ulike scenarioerhvor den relative effekten
varieresog kommet frem til at behandlingmed LCIGtil pasientermed aPDliggerinnenfor det
området som sannsynligviser kostnadseffektivbehandlinggitt sykdommensalvorlighet
sammenlignetmed dagensstandardbehandling.

Konklusjon
Legemiddelverketmener at forskriftenskrav til langvarighetog alvorligheter oppfylt.
Legemiddelverketmener at ressursbrukenstår i et rimelig forhold til nytten hensyntatttilstandens
alvorlighetsamt usikkerheti analysenog budsjettvirkningene.Gjennomen rekke
sensitivitetsanalysermener Legemiddelverketat det er sannsynlighetsovervekt
for at LCIGer
innenfor det som kan ansessom kostnadseffektivbehandling.
Budsjettvirkningerfor folketrygdenslegemiddelbudsjettfor å innføre LCIGer under
Legemiddelverketsfullmaktsgrense.
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APPENDIKS 1: ALVORLIGHETSBEREGNINGER
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra
dagens behandling med standardbehandling (SoC) er.
Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i absolutt prognosetap (APT). APT er det
gjennomsnittlige helsetapet målt i udiskonterte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av
sykdommen/tilstanden uten den nye behandlingen.
Beregningen av absolutt prognosetap skjer i trinn:
1) Først defineres gjennomsnittsalder ved behandlingsstart i den aktuelle norske
pasientgruppen som er under vurdering for det nye behandlingstilbudet. Vi benevner alderen
A. Kilden for alder er Reseptregisteret.
2) Gjennomsnittlig antall forventede gjenværende QALYs (udiskonterte) beregnes for en
gjennomsnittsperson fra generelle befolkningen med alder A. Vi benevner dette QALYsA. Vi
har brukt dødelighetsdata for den norske befolkningen fra Statistisk sentralbyrå (2016) i
beregning av forventet gjenværende levetid for ulike aldre7. Dette er kombinert med
aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, for beregning av
kvalitetsjustert gjenværende levetid for ulike aldre. I påvente av gode norske data har vi
brukt svenske aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, med britiske
befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, basert på Sun et al (2012)8 og Burstrøm et al
(2001)9. Tabell 20 viser forventede gjenværende kvalitetsjusterte leveår fordelt etter alder
hos gjennomsnittsbefolkningen og er basert på kildene nevnt over.
3) Gjennomsnittlig prognose for den aktuelle norske pasientgruppen beregnes. Prognosen er
forventet gjenværende QALYs (udiskonterte) for pasientgruppen med dagens
standardbehandling. Vi benevner dette PA. Prognosen er basert på simulering av behandling
med komparator i den helseøkonomiske modellen i denne metodevurderingen.
4) Det absolutte prognosetapet (APT) er forskjellen mellom anslaget i punkt 2 og anslaget i
punkt 3:

7

SSB. Dødelighetstabeller, 2016. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode/aar/201703-09?fane=tabell&sort=nummer&tabell=297661
8

Sun S, Irestig R, Burstrom B, Beijer U, Burstrom K. Health-related quality of life (EQ-5D) among homeless
persons compared to a general population sample in Stockholm County, 2006. Scand J Public Health.
2012;40(2):115-25.
9

Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the
EQ-5D. Quality of life research. 2001;10(7):621-35.
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APT = QALYsA – PA
Tabell 19: Beregnet alvorlighetsgrad

Alder
Forventede gjenværende QALYs for gjennomsnittspopulasjon uten sykdommen
(udiskontert)
Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye behandlingen
(udiskontert) (prognose)
Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt prognosetap)

A
QALYsA

68
13,8

PA
APT

2
11,8

Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 12
QALY.
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen.
Tabellen under viser hhv. forventede gjenværende QALYs og (helserelaterte) livskvalitetsvekter
fordelt på alder for den generelle befolkningen. Forventede gjenværende QALYs er basert på
dødelighetsdata for norsk befolkning fra Statistisk sentralbyrå (2016) og de aldersspesifikke
livskvalitetsvektene i høyre kolonne.
I påvente av gode norske tall, er det brukt livskvalitetsvekter fra to svenske studier (Burstrøm et al
(2001) og Sun et al (2012)). I studiene kombineres svenske aldersspesifikke livskvalitetsdata for en
gjennomsnittsbefolkning med britiske befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, Dolan et al
(1997)10.
Livskvalitetsvektene for aldersgruppene 21-73 år er hentet fra Sun et al (2012), som er den nyeste av
de to svenske studiene samtidig som den har flest respondenter. I denne publikasjonen er ikke
livskvalitetsvekter for de andre aldersgruppene presentert. For aldersgruppen 0-20 år har vi antatt at
livskvalitetsvektene er noe høyere enn for aldersgruppen 20-33 år, vi har satt den lik 0,89.
For å få noenlunde jevnstore aldersintervaller har vi etablert en aldersgruppe 74-88 år basert på data
fra Burstrøm et al (2001). For denne gruppen har vi beregnet et forenklet veid snitt som gir en
livskvalitet på 0,76 (avrundet). Snittberegningen er basert på følgende: For aldersgruppen 74-79 år
antar vi en livskvalitet lik 0,79 basert på Burstrøm et al (2001). For aldersgruppen 80-88 år henter vi
en livskvalitetsvekt lik 0,74 fra Burstrøm et al (2001).
Dette gir et fall fra 0,80 til 0,76 fra aldersgruppen 55-73 til 74-88 år. Vi antar et tilsvarende (relativt)
fall fra aldersgruppen 74-88 år til siste aldergruppe 89-105 år, noe som gir en vekt på ca. 0,72 for
denne aldersgruppen.

10

Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108.
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Tabell 20: Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning
Forventede
Forventede
LivskvalitetsLivskvalitetsAlder gjenværende
Alder gjenværende
Alder
vekter
vekter
QALYs
QALYs
0
69,1
0,89
36
38,0
0,85
72
1
68,3
0,89
37
37,2
0,85
73
2
67,5
0,89
38
36,3
0,85
74
3
66,6
0,89
39
35,5
0,85
75
4
65,7
0,89
40
34,7
0,85
76
5
64,8
0,89
41
33,8
0,85
77
6
63,9
0,89
42
33,0
0,85
78
7
63,1
0,89
43
32,2
0,85
79
8
62,2
0,89
44
31,4
0,85
80
9
61,3
0,89
45
30,6
0,82
81
10
60,4
0,89
46
29,8
0,82
82
11
59,5
0,89
47
29,0
0,82
83
12
58,6
0,89
48
28,2
0,82
84
13
57,7
0,89
49
27,4
0,82
85
14
56,8
0,89
50
26,7
0,82
86
15
56,0
0,89
51
25,9
0,82
87
16
55,1
0,89
52
25,1
0,82
88
17
54,2
0,89
53
24,4
0,82
89
18
53,3
0,89
54
23,6
0,82
90
19
52,4
0,89
55
22,9
0,8
91
20
51,6
0,89
56
22,1
0,8
92
21
50,7
0,87
57
21,4
0,8
93
22
49,9
0,87
58
20,7
0,8
94
23
49,0
0,87
59
20,0
0,8
95
24
48,2
0,87
60
19,3
0,8
96
25
47,3
0,87
61
18,6
0,8
97
26
46,5
0,87
62
17,9
0,8
98
27
45,6
0,87
63
17,2
0,8
99
28
44,8
0,87
64
16,5
0,8
100
29
43,9
0,87
65
15,8
0,8
101
30
43,1
0,87
66
15,1
0,8
102
31
42,2
0,87
67
14,5
0,8
103
32
41,4
0,87
68
13,8
0,8
104
33
40,5
0,87
69
13,2
0,8
105
34
39,7
0,87
70
12,5
0,8
35
38,8
0,85
71
11,9
0,8
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Forventede
Livskvalitetsgjenværende
vekter
QALYs
11,3
0,8
10,7
0,8
10,1
0,76
9,5
0,76
9,0
0,76
8,5
0,76
8,0
0,76
7,5
0,76
7,0
0,76
6,5
0,76
6,1
0,76
5,6
0,76
5,2
0,76
4,8
0,76
4,4
0,76
4,1
0,76
3,7
0,76
3,4
0,72
3,1
0,72
2,9
0,72
2,7
0,72
2,5
0,72
2,3
0,72
2,1
0,72
2,0
0,72
1,9
0,72
1,8
0,72
1,6
0,72
1,5
0,72
1,5
0,72
1,5
0,72
1,3
0,72
1,1
0,72
0,8
0,72
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APPENDIKS 2: BUDSJETTBEREGNINGER
A.1 FOLKETRYGDENS LEGEMIDDELBUDSJETT
Dette beregnes for at en skal kunne vurdere om forventet virkning på folketrygdens
legemiddelbudsjett er under eller over fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner i minst ett av de
første fem årene etter tidspunktet for refusjonsvedtaket.
A.1.2 Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling
Antall pasienter som forventes å bli behandlet med Duodopa (levodopa/karbidopa) samt antall
pasienter som forventes å bli behandlet med konkurrerende legemidler i de første fem årene,
presenteres i tabell 1. Dette gjelder for situasjonen der Duodopa (levodopa/karbidopa) får
forhåndsgodkjent refusjon. Dersom legemidlet til vurdering ikke får forhåndsgodkjent refusjon, er
antall pasienter som anslått i tabell 2
Abbvie har innhentet data fra Reseptregisteret for å estimere antall pasienter som vil bli behandlet
med Duodopa. I 2017 var det 128 pasienter som mottok Duodopa og årlig vekstrate siste 7 år har
vært på 5,3 %. Abbvie legger til grunn uendret vekstrate dersom Duodopa kommer på
forhåndsgodkjent refusjon. Akkumulert tilsvarer dette 42 nye pasienter innen år fem. Beregningen
inkluderer ikke de pasientene som allerede mottar Duodopa på individuell refusjon.
Dersom Duodopa ikke kommer på forhåndsgodkjent refusjon er det antatt at alle disse pasientene vil
motta SoC.
Tabell 1: Antall nye pasienter som er forventet å bli behandlet med Duodopa og konkurrerende
legemidler over den neste femårs-perioden – dersom Duodopa refunderes.

Duodopa (levodopa/karbidopa)
SoC

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

7

15

24

32

42

0

0

0

0

0

Tabell 2: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Duodopa og konkurrerende
legemidler den neste femårs-perioden – dersom Duodopa IKKE refunderes.

Duodopa (levodopa/karbidopa)
SoC

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

0

0

0

0

0

7

15

24

32

42
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A.1.3 Estimat av utgifter per pasient
Beregning av kostnader for de nye pasienter tar utgangspunkt i at alle nye pasienter ikke generer et
fullt kostnadsår første år på behandling. Abbvie har lagt til grunn 50 % kostnader per pasient første
året.
Årskostnad per pasient som blir behandlet med Duodopa er ca 409 000 NOK.
Tabell 3: Legemiddelutgifter per år – dersom Duodopa får forhåndsgodkjent refusjon.
År 1
Duodopa (LCIG),
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 1
Duodopa (LCIG),
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 2
Duodopa (LCIG),
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 3
Duodopa (LCIG),
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 4
Duodopa (LCIG),
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 5

1 531 480

År 2

År 3

År 4

År 5

3 062 959

3 062 959

3 062 959

3 062 959

1 612 339

3 224 677

3 224 677

3 224 677

1 697 467

3 394 933

3 394 933

1 787 089

3 574 178

1 881 444

Tabell 4: Legemiddelutgifter per pasient per år – dersom Duodopa IKKE får forhåndsgodkjent
refusjon.
År 1
SoC,
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 1
SoC,
legemiddelutgift

141 710

År 2

År 3

År 4

År 5

283 420

283 420

283 420

283 420

149 192

298 384

298 384

298 384
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for kohorten som starter behandlingen i
år 2
SoC,
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 3
SoC,
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 4
SoC,
legemiddelutgift
for kohorten som starter behandlingen i
år 5
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314 138

314 138

165 362

330 724

174 093

A.1.4 Budsjettvirkning
De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i tabell 5.
Tabell 5: Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av produkt ved aktuell
indikasjon.
Duodopa (LCIG)
SoC
Budsjettvirkning av anbefaling

•

År 1

År 2

År 3

År 4

1 531 480
141 710
1 389 770

4 675 298
432 612
4 242 686

7 985 103
738 873
7 246 230

11 469 659
1 061 303
10 408 355

År 5

15 138 192
1 400 758
13 737 434

Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:

Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med
Duodopa (LCIG) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 14 millioner NOK inkl mva i det femte
budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
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APPENDIKS 3: KORT OM HELSEØKONOMI OG BEGREPER I
RAPPORTEN
Legemiddelverket har i flere år vurdert kostnadseffektivitet av legemidler som søker opptak til
forhåndsgodkjent refusjon. Slike vurderinger baserer seg på ”Forskrift om stønad til dekning av
utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)”.
Følgende faglige kriterier vurderes:
• Om legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom
• Om sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i punktet over medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode
• Om legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon
• Om kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Produsenten av legemiddelet utarbeider en legemiddeløkonomisk analyse for å dokumentere at
disse kriteriene er oppfylt hvorpå Legemiddelverket kritisk vurderer den innsendte analysen med
tilhørende dokumentasjon.
Legemiddelverket har fra 2013 fått i oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet å vurdere
kostnadseffektiviteten av legemidler som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen
baseres i hovedsak på legemiddeløkonomiske analyser utarbeidet av legemiddelprodusenten etter
tilsvarende mal som for blåreseptsaker.
Vurdering av kostnadseffektivitet kan bidra til at samfunnet kan velge de tiltakene som maksimerer
nytte gitt hensyn til fordeling m.m.
For lettere å forstå innholdet i rapporten gis det nedenfor en kort innføring i helseøkonomiske
begreper som også i denne saken vil kunne forekomme.
Legemiddeløkonomisk evaluering – er en helseøkonomisk evaluering der intervensjonene som
evalueres er legemidler
Intervensjon – er det behandlingsalternativet/legemidlet som vurderes og som er utgangspunkt for
analysen.
Komparator – er det behandlingsalternativet/legemidlet som sannsynligvis vil fortrenges dersom
intervensjonen tas i bruk.
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ICER – er en måleenhet for kostnader i forhold til effekt, for vurdering av kostnadseffektivitet. ICER
står for incremental cost-effect ratio, og angir den inkrementelle kostnads-effekt raten (IKER på
norsk):

Dette betyr at ICER påvirkes av både kostnader og effekter. Usikkerheter rundt en eller begge av
disse, kan ha stor betydning for ICER. I analysene inngår legemiddelkostnader, men også kostnader til
sykehusinnleggelser, primærhelsetjenesten m.m. knyttet til de to behandlingene (intervensjon og
komparator). ICER angir således netto merkostnad per vunnet enhet helseeffekt for den nye
behandlingen sammenliknet med komparator, for eksempel merkostnader per vunne
kvalitetsjusterte leveår (QALYs).
Kostnadseffektivitet – en intervensjon vurderes gjerne som kostnadseffektiv (sammenliknet med
komparator) dersom ICER er lavere enn det man er villig til å betale for helseeffekten som oppnås.
Betalingsvilligheten kan variere med alvorlighetsgrad, effektstørrelse m.m.
Modeller – For vurdering av kostnadseffektivitet brukes ofte helseøkonomiske beregningsmodeller.
Dette fordi datagrunnlaget fra kliniske studier ofte er for begrenset til å vurdere alle relevante
helseeffekter og kostnader over tilstrekkelig lang tidsperiode. I modellene kombineres best mulig
informasjon fra ulike kilder matematisk for å anslå forventede effekter på helse, livskvalitet og
kostnader av ulike behandlinger.
QALY – er et mål på størrelsen av helsegevinster. QALY står for quality adjusted life year, og angir
effekt både på levetid og helserelatert livskvalitet. Til beregningene benyttes QALY-vekter (også kalt
nyttevekter) for ulike helsetilstander, fra 0 ved død til 1 ved full helse. Ett år med perfekt helse
tilsvarer 1 QALY. Dersom et tiltak øker levetiden til en pasient med 1 år, men at kvaliteten på dette
året vurderes som lavere enn perfekt helse, vil denne gevinsten få en lavere verdi enn 1. Også
effekten av tiltak som ikke er livsforlengende kan måles i QALY, i det de kan bedre helsetilstanden til
pasienten i en gitt periode.
LYG – er en måleenhet som angir helseeffekten i vunne leveår (life years gained). Denne
måleenheten kobles ofte opp mot kostnaden for en behandling og uttrykkes som merkostnad per
vunne leveår. I motsetning til QALY tar LYG ikke hensyn til livskvaliteten i de vunne leveårene.
TTO – er en måte å måle QALY på. TTO står for ”time trade off”, og går ut på at man enten beskriver
en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å undersøke, om
hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir bedt om å angi hvor mye tid i
perfekt helse, av en fremtidig periode på 10 år, individet er villig til å oppgi for å unngå 10 år i
tilstanden man vil verdsette.
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SG–er en måte å måle QALYpå. SGstår for ”standardgamble”,og går ut på at man enten beskriver
en helsetilstandfor et individ, eller spøren pasientmed tilstandenman ønskerå undersøke,om
hvordanhan verdsettertilstanden.Dette gjøresved at individet blir presentert for to alternativer:
Alternativ 1 er å leve resten av livet med tilstandenman vil verdsette;alternativ 2 er en fiktiv
intervensjonsom enten vil gjøre individet frisk fra tilstandenfor resten av individetslevetid eller
være dødelig.Individet blir så spurt om hvor liten sannsynlighetfor overlevelseved intervensjonen
individet vil værevillig til å akseptere,og fortsatt takke ja til intervensjonen.Er tilstandenveldig
alvorlig og lite ønskelig,vil pasientenvære villig til å risikerelivet i større grad og akseptereen lavere
sannsynlighetfor å overleveintervensjonen.
Analyseperspektiv–angirhvilket perspektivanalysenhar. Her skiller man gjernemellom
helsetjenesteperspektivog samfunnsperspektiv.
Mens helsetjenesteperspektivet
kun tar hensyntil
effekter og kostnaderi helsetjenestenvil man i et samfunnsperspektivi tillegg ogsåinkludereandre
gevinster/kostnaderutenom spesialisthelsetjenesten
som endringeri produktivitetstap,spart tid osv.
Ekstrapolering–innebærer framskrivningav data utover tidsperiodenmed konkretestudiedata.
Dette vil si en form for modelleringav sannsynlighetenfor fremtidige hendelserbasert på
tilgjengeligedata. Dette gjøresfor eksempeli analyserhvor det kun finnes studiedatafor en kortere
periode. Sannsynlighetenfor overlevelsevurderesda utover tidsperiodendekket av tilgjengelige
studiedata,og man lageren prognosepå bakgrunnav dette. Enslik ekstrapoleringvil kunne brukes
som grunnlagfor et tidsperspektivsom er lengreenn det finnes studiedatafor.
Diskontering–er en metode som benyttesfor å kunne sammenlikneog summerehelseeffekterog
kostnadersom oppståri ulike år. De årlige helse-og kostnadsvirkningeromregnestil en nåverdiog i
en slik nåverdiberegningblir både helseeffekterog kostnaderdiskontert med en rate som i skrivende
stund er 4 prosent per år. Dette antaså gjeldede fleste tiltak innen helsesektoren.Nåverdienregnes
ut etter følgendeformel hvor P er nåverdi,F er kostnaden(eller helseeffekten),t er tiden og r er
diskonteringsraten:

Deterministisksensitivitetsanalyse(DSA)–er en usikkerhetsmålingsom brukesfor å undersøke
robusthetenav analysen.DSAtar utgangspunkti en deterministiskhovedanalyse.I den
deterministiskehovedanalysenbruker man en fastsatt verdi for hver parameteruten å ta hensyntil
usikkerhetenrundt parameteren.I en deterministisksensitivitetsanalyse
endrer man en og en eller
kun et mindre antall variablerom gangen.Ved å gjøre dette får man se effekten en bestemt variabel
har på utfallet.
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Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke
robustheten av analysen. De enkelte parametre i den økonomiske beregningsmodellen tilordnes en
sannsynlighetsfordeling. I en probabilistisk sensitivitetsanalyse utføres en rekke (f.eks. 2000)
simuleringer med modellen. I hver simulering trekkes en verdi for hver parameter ut ifra
sannsynlighetsfordelingene. Modellen simuleres så med disse parameterverdiene. Hver simulering
gir et anslag på kostnader og effekt. En kan derfor si at i en PSA endrer man en rekke gitte variabler
innenfor et forhåndsbestemt intervall samtidig i hver simulering. Resultatene av simuleringene
presenteres gjerne som en «sky» i et diagram med merkostnader og mereffekt på hver akse.
Cost effect acceptability curve (CEAC) – er en kurve som viser sammenhengen mellom
betalingsvillighet og sannsynligheten for kostnadseffektivitet (dvs at ICER er lavere enn ulike nivåer
for betalingsvillighet). Kurven er basert på probabilistiske simuleringer og brukes for å vurdere om et
tiltak er kostnadseffektivt eller ikke avhengig av hvor tiltaket kan plasseres, over eller under CEAC.
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VEDLEGG 1: INNSPILL FRA NORGES PARKINSONFORBUND
Legemiddelnavn:

Duodopa (levodopa)

Navn på organisasjon/pasient:

Norges Parkinsonforbund

Link til organisasjonens web-side:

Parkinson.no

Adresse:

Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

1. Din pasientorganisasjon (hvis relevant)
Norges Parkinsonforbund er en interesseorganisasjon for personer med parkinson og deres
pårørende. Vi jobber målrettet med å øke kunnskap om og forståelsen av sykdommen. Sammen
med fagpersoner, forskningsmiljøet og politikere arbeider vi aktivt for en bedre parkinsonomsorg
og behandling. Organisasjonen er en aktiv forkjemper for lik tverrfaglig behandling for alle med
parkinson i Norge.

2. Informasjonsinnhenting
Fra 2006 frem til 2014 arrangerte Norges Parkinsonforbund årlige nasjonale møter for
pumbebrukere og deres pårørende. Møtene ga deltagerne nyttig informasjon, og Norges
Parkinsonforbund fikk kunnskap om ulike utfordringer som fulgte med behandlingen. Senere har
vi fulgt mange av brukerne og deres pårørende via telefonsamtaler og andre møtearenaer.
Helsefaglig rådgiver har samtidig undervist og deltatt på duodopasykepleiernes årlige møter, og
samlet erfaring fra dem om håndtering av ulike problematikker i praksis.

3. Sykdomserfaring
I et tidlig sykdomsforløp er det mange effektive medikamenter for å lindre
bevegelsessymptomene skjelvinger, stivhet, problemer med å starte og opprettholde viljestyrte
bevegelser. Likevel vil noen oppleve å få uttalte bivirkninger av medikamentene som gjør det
vanskelig å finne en god symptomlindring. I senere fase av sykdommen vil medikamentene kunne
utløse ufrivillige bevegelser og ha virkning kun i korte perioder. Hverdagen blir som en
rollercoaster. Personen med parkinson vil i et øyeblikk oppleve å ikke kunne bevege seg i det hele
tatt, for så å gå over i en overbevegelig tilstand og kun ha korte gode perioder i løpet av dagen.
Det fleste må ha hjelp fra det offentlige og trekker seg unna sosiale arenaer og arbeidsliv.

4. Erfaring med dagens behandlingsalternativer
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Per i dag har personer med parkinson kun tre alternativer når de har behov for en avansert
behandling. Alle tre behandlingen gir en kontinuerlig stimulering, og forbedrer symptomer knyttet
til bevegelsesapparatet. Antall timer i best mulig funksjon øker med inntil 6-8 timer. For personen
med parkinson gir dette muligheter for et selvstendig liv, sosial deltagelse, trening, deltagelse i
arbeidslivet eller verv.

Apomorfin pumpen er liten og medikamentet tilføres kroppen via en tynn nål subkutant.
Medikamentet apomorfin er en dopaminagonist og kan ikke gis ved lav terskel for hallusinasjoner,
blodtrykksfall og fare for å utløse impulskontrollforstyrrelser. Kostnadene på behandlingen er lav
og krever lite oppfølging fra spesialist helsetjenesten.

DBS i form av STN, medfører et nevrokirurgisk inngrep hvor elektroder tres ned i hjernen.
Elektrodene kobles så til en pulsgenerator på brystet. Behandlingen gis ikke til personer over 70 år,
personer med kjent depresjon eller som bruker marevan. Behandlingen har en dyr
engangskostnad, men krever lite i oppfølging.

Duodopapumpe gir medikamentet levodopa via en sonde, som tres gjennom en peg, til tarmen.
Pumpen er tung, men det finnes mange gode bæreanordninger. Behandlingen kan gis til nesten
alle. Kontraindikasjoner er tarmsykdommer og langtkommet parkinson demens. Behandlingen har
en høy kost per dag.

Ved oppstart av duodopa behandling i Norge opplevede vi stadig tilbakemeldinger på sonder som
krøp opp i magesekken. Etter den nye sonden ble tatt i bruk er dette et sjeldent fenomen. Noe
trøbbel oppleves fortsatt ved at sonder tekkes ut ved en feiltagelse, for eksempel ved at pasienten
hekter seg fast, og sonder løsner fra festet. Norges Parkinsonforbunds opplevelse er at det nå er
opprettet et godt oppfølgingssystem rundt pumpebrukerne, og de får raskt hjelp når utfordringer
oppstår. De fleste har en kontaktperson, en ekstra pumpe og en nødplan som kan aktiveres ved
behov. Negative henvendelser handler oftest om en opplevelse av en stor og tung pumpe, som er
vanskelig å skjule for omgivelsene og kan være i veien ved aktivitet.

5. Forventet effekt – forbedringer med ny behandling
Behandlingen med duodopa gir personen med parkinson flere timer daglig med god funksjon. Vi
har erfart personer som har tatt opp igjen arbeidet og som tar opp igjen sosial aktivitet. Mange
beskriver det som å få kontrollen over kroppen og livet igjen. Det å kunne mestre og være
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selvstendig, betyr mye for mange. Vår erfaring er at pumpebehandlingen gir flere gode år
hjemme. Uten pumpebehandling hadde sykehjem vært neste steg.

6. Har du erfaring med det nye legemidlet?
7. Habilitet - vi ber om at du opplyser om eventuelle
interessekonflikter
Svar: Nei
8a.Har du mottatt hjelp fra andre aktører enn din
pasientgruppe/ egen erfaring med dette
innspillet?
Hvis ja, vennligst oppgi hva slags hjelp og hvem
som ga det.

Svar: Nei
8b.Har du mottatt hjelp fra andre aktører for å
samle inn eller analysere data som brukes i
denne innsendelsen? Hvis ja, vennligst oppgi
hva slags hjelp og hvem som ga det.

Svar: Ja, se listen
8c. Oppgi eventuelle selskaper eller
organisasjoner som har gitt deg eller
pasientorganisasjonen din økonomisk støtte de
siste to årene.

8c. Aktør (navn på selskap, firma, organisasjon etc.)

Beløp
2018

2019

Abbvie

100 000 kr

0

Medtronic

100 000 kr

0
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VEDLEGG 2: INNSPILL FRA PASIENT
Legemiddelnavn:

Duodopa (levodopa)

Navn på avsender av dette
innspillet:

Pasient (kvinne)

8. Din pasientorganisasjon (hvis relevant)
Parkinsonforbundet

9. Informasjonsinnhenting
Fikk informasjon om Duodopa av nevrolog på Rikshospitalet.

10.

Sykdomserfaring

Etter å ha vært syk i flere år fikk jeg diagnosen «komplisert parkinsons» i 2008

4. Erfaring med dagens behandlingsalternativer
Operert inn elektroder i hjernen (DBS) dyp hjernestimulering – har vært gjennom tre
operasjoner. Første operasjon hadde ikke ønsket effekt. Etter andre operasjon utviklet jeg
dystonier og svært plagsomme ufrivillige bevegelser. Tredje operasjon var vellykket mht.
dystonier og ufrivillige bevegelser. Parkinsons symptomer var uendret. Samme
medisinering som før operasjonen.

Eneste tilgjengelige behandling etter dette var forsøkt, var tabletter, dosering 12 ganger i
døgnet (hver time). Jeg har intoleranse mot proteiner som kompliserer opptak i tarm,
dermed opplevde da dårlig kontroll på symptomer. Livskvalitet ble kraftig redusert.
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5. Forventet effekt – forbedringer med ny behandling
Eneste behandlingsalternativ

6. Erfaring med det aktuelle legemidlet?
Duodopa behandling startet av nevrolog på Rikshospitalet. Pumpen lagt inn i 2019
Jeg har svært gode erfaringer med bruk. Skulle ønske denne behandlingsformen ble
indusert tidligere. Har ikke hatt bivirkninger. Fått bedret livskvaliteten. Fått en mye bedre
og stabil hverdag.

7. Annet?
Pumpa er stor og klumpete (veier 0,5 kg). Bære-utstyret som kommer med pumpa er ikke
optimal og gir komplikasjoner ved sonden (irritasjon og sårhet rundt sonde).
Dette tar noe av gleden ved virkningen av Duodopa.

Kassetten leveres bare med én dosering. Prisen er 1000 kr i døgnet og jeg bruker halv
dose. Hver dag kastes en halv kassett hver dag, da rester ikke kan oppbevares til neste
dag.

Pasient ønsker seg:
1 . Mindre pumpe (mer brukervennlig )
2 . Mindre dose i kassetten (ulik mengde i kassettene. Avhengig av hvor lang
behandlingstiden i døgnet er.

8. Habilitet - vi ber om at du opplyser om eventuelle
interessekonflikter
Ingen
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