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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 prioriteringskriteriene. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets rettighets-
haver, som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før metodevurdering etter 
§14-4 i legemiddelforskriften.  
 
Legemiddelverket vurderer hvert av de tre prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. 
Herunder vurderes relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. En kostnad-
effektbrøk beregnes vanligvis. Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte-risiko-balansen 
som er utredet i forbindelse med markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos EMA.  
 
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).   

http://www.legemiddelverket.no/
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Oppsummering 
Formål:  
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for romosozumab (Evenity) etter blåreseptforskriften § 2. 
 
Bakgrunn 
Evenity er et legemiddel til behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy 
risiko for fraktur. Evenity injiseres under huden (subkutan injeksjon) én gang hver måned i 12 måneder. 
Nytte/risikoforholdet er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. 
Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av UCB Pharma. UCB 
Pharma har plassert Evenity som et førstevalg i behandlingen av etablert osteoporose, det vil si forut 
for behandling med bisfosfonater. I dag behandles disse pasientene først og fremst med alendronsyre. 
 
Effekt 
Evenity bidrar til at det dannes nytt bein og reduserer tap av eksisterende bein. I en klinisk studie er 
det vist at Evenity reduserer risikoen for å få et nytt brudd, mer enn det som er vist for alendronsyre. 
Pasientene i denne studien var kvinner etter overgangsalder, med etablert osteoporose og som 
tidligere hadde pådratt seg brudd i ryggvirvel eller hofte.  
 
Langvarighet 
Legemiddelverket mener at etablert osteoporose oppfyller kravet om behov for langvarig behandling 
i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighet og helsetap 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at denne populasjonen av pasienter med etablert 
osteoporose og høy risiko for fraktur har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 0,5 QALY, ved dagens 
behandling med alendronsyre. 
 
Kostnadseffektivitet 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruken ved bruk av Evenity i forhold til den nytten behandlingen 
gir. I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med dagens legemiddelpriser (maks AUP 
ekskl. mva.) er merkostnad for Evenity, sammenlignet med alendronsyre: 
 

ca. 3 millioner NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). 
ca. 21 millioner NOK per vunnet leveår.  

 
Legemiddelkostnaden for en behandling med Evenity er ca. 80 000 NOK per pasient, mens behandling 
med alendronsyre som varer i fem år koster ca. 2 500 NOK per pasient. 
 
Legemiddelverkets totalvurdering 
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Legemiddelverket mener at ressursbruken ved behandling med Evenity ikke står i et rimelig forhold til 
nytten behandlingen gir.  
 
Legemiddelverket har ikke beregnet budsjettvirkninger siden Evenity ikke innvilges forhåndsgodkjent 
refusjon.  
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Vedtak:  
Legemiddelverket har vedtatt at Evenity ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon.  
 
UCB Pharma har i mars 2021, etter samtaler med Legemiddelverket, levert inn dokumentasjon til en 
ny metodevurdering av Evenity til behandling av pasienter med mer alvorlig osteoporose enn det som 
er vurdert i denne rapporten.   
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3-siders sammendrag 
 
Metode 
Hurtig metodevurdering av legemidlet Evenity (romosozumab). Legemiddelverket har vurdert 
prioriteringskriteriene knyttet til nytte, ressursbruk og alvorlighet, samt usikkerhet i dokumentasjon, 
ved bruk av romosozumab. 
 
Romosozumab har markedsføringstillatelse til behandling av etablert osteoporose hos 
postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur. 
 
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av UCB Pharma (heretter UCB). UCB har 
plassert romosozumab som et førstevalg i behandlingen av etablert osteoporose, dvs. forut for 
behandling med bisfosfonater. Alendronsyre er utfra ønsket innplassering valgt som komparator. Det 
er ikke sendt inn dokumentasjon fra UCB i løpet av saksbehandlingen, som gjør det mulig for 
Legemiddelverket å vurdere hvorvidt prioriteringskriteriene er oppfylt for en annen/snevrere 
pasientpopulasjon innenfor osteoporose i denne metodevurderingen, herunder mot andre 
behandlingsalternativer. Legemiddelverket har på bakgrunn av dette vurdert hvorvidt 
prioriteringskriteriene er oppfylt i en førstelinjesetting hvor romosozumab erstatter alendronsyre ved 
behandling av etablert osteoporose. 
 
Langvarighet 
Hensikten med diagnostisering og behandling av osteoporose (herunder også etablert/alvorlig 
osteoporose) er å forebygge framtidige brudd, og det vil for de fleste tilfeller være behov for langvarig 
forebyggende behandling. Legemiddelverket vurderer at etablert osteoporose oppfyller krav om 
langvarighet i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighet og prognosetap 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at denne populasjonen av pasienter med etablert 
osteoporose og høy risiko for fraktur har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 0,5 QALY, ved dagens 
førstelinjebehandling med alendronsyre. 
 
Behandling i norsk klinisk praksis 
Osteoporose defineres med en bentetthet (BMD T-score) lavere enn -2,5 standardavvik (SD) for pre-
menopausale kvinner. Ved etablert osteoporose har pasientene benmasse som ved osteoporose, men 
i tillegg har de hatt ett eller flere brudd. Legemiddelverket vurderer at aktuell populasjon for denne 
metodevurderingen vil være postmenopausale kvinner med etablert osteoporose, og med BMD T-
score på ≤–2,50 for lårhals, og forekomst av minst ett tidligere ryggvirvel- eller lårhalsbrudd. I klinisk 
praksis behandles ofte førstelinjepasienter med etablert osteoporose og høy risiko for fraktur på 
samme måte som pasienter med mindre alvorlig osteoporose. 
 
Bisfosfonater er den gruppen selektive legemidler mot osteoporose som benyttes mest. Perorale 
bisfosfonater er vanligvis førstevalg ved behandling av osteoporose, i tillegg til tilstrekkelig inntak av 
kalsium og vitamin D, og alendronsyre tabletter er det legemidlet innen gruppen bisfosfonater som 
brukes hos majoriteten av pasientene.  
 
Ved meget alvorlig osteoporose vurderes behandling med teriparatid (Forsteo, Terrosa) i inntil 2 år. 
Behandling med teriparatid er aktuell ved nytt lavenergibrudd til tross for adekvat behandling i minst 
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ett år med et antiresorptivt legemiddel (dvs. pasienter med behandlingssvikt), multiple vertebrale 
brudd (kompresjonsbrudd), T-score <-3,5 og glukokortikoid-indusert osteoporose. 
 
Pasientgrunnlag i Norge 
Data fra Reseptregisteret viser at i overkant av 40 000 kvinner over 50 år fikk utlevert alendronsyre i 
2019. UCB har estimert at om lag 800 pasienter vil kunne være aktuelle for (førstelinje)behandling med 
romosozumab årlig, uten at Legemiddelverket har validert dette antallet.   
 
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Effektdokumentasjonen som UCB har levert til denne metodevurderingen av romosozumab som 
førstelinjebehandling er basert på ARCH-studien, der behandling med romosozumab i 12 måneder 
etterfulgt av behandling med alendronsyre (romosozumab-ALN), ble sammenliknet med behandling 
med alendronsyre alene (ALN alene) hos postmenopausale kvinner i alderen 55-90 år med 
osteoporose og tidligere fraktur(er) (ulike kriterier for BMD T-score og type/antall frakturer ble 
benyttet som inklusjonskriterier). Gjennomsnittsalder for pasientene var 74 år, og 99 % av pasientene 
hadde tidligere hatt osteoporotisk fraktur fra 45-års alder eller senere, og 96 % av pasientene hadde 
prevalente vertebrale (ryggvirvel) frakturer.  
 
Over en periode på 24 måneder resulterte behandling med romosozumab-ALN i en statistisk signifikant 
reduksjon i forekomsten av nye vertebrale frakturer sammenliknet med behandling med ALN alene 
(6,2 % versus 11,9 %). Tilsvarende resulterte behandling med romosozumab-ALN i en statistisk 
signifikat reduksjon i risiko for kliniske frakturer (ikke-vertebrale og symptomatiske vertebrale 
frakturer) sammenliknet med behandling med ALN alene. Den kumulative forekomsten av kliniske 
frakturer i romosozumab-ALN-gruppen var 9,7 % versus 13,0 % i ALN alene gruppen.  
 
Videre, ved tidspunkt for primæranalysen (dvs. ≥330 pasienter i studien hadde opplevd et klinisk brudd 
og hadde mottatt minst 24 måneder med intervensjonsbehandling), resulterte behandling med 
romosozumab-ALN i en lavere risiko for ikke-vertebrale frakturer sammenliknet med behandling med 
ALN alene, og med forekomst av slike frakturer hos henholdsvis 8,7 % av pasientene versus 10,6 % av 
pasientene. Også en lavere risiko for hoftefrakturer ble observert i romosozumab-ALN-gruppen versus 
ALN alene gruppen, og med forekomst av slike frakturer hos henholdsvis 2,0 % av pasientene versus 
3,2 % av pasientene ved tidspunkt for primæranalysen.  
 
Forskjell i behandlingsrespons til fordel for romosozumab ble observert etter en behandlingsperiode 
på 12 måneder, både når det gjaldt risiko for nye vertebrale frakturer og kliniske frakturer. Også risiko 
for ikke-vertebrale frakturer var lavere ved behandling med romosozumab enn ved behandling med 
alendronsyre på dette analysetidspunktet, men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant.  
 
Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med i forbindelse med denne metodevurderingen, 
mener at resultatene fra ARCH-studien er representative for norsk klinisk praksis, og til dels jamførbare 
med observasjoner gjort i forbindelse med den tidligere gjennomførte helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT) (1). Resultatene fra ARCH-studien vil kunne overføres til de dårligste pasientene 
med osteoporose i norsk klinisk praksis, sannsynligvis de som vil bli behandlet i 
spesialisthelsetjenesten. Klinikere opplyser videre at for postmenopausale kvinner med etablert 
osteoporose (dvs. T-score <-2,5 og brudd), består det terapeutiske landskapet av behandling med 
bisfosfonater, denosumab og teriparatid. I Norge benyttes teriparatid først og fremst til pasienter med 
brudd ved behandling med bisfosfonater eller denosumab, og enkelte ganger som 
førstehåndspreparat dersom bruddrisiko vurderes som svært høy. Kliniker vurderer at romosozumab, 
ut fra virkningsprofil, vil kunne ha noe tilsvarende pasientgrunnlag som teriparatid har i dag, dvs. vil 
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være et alternativ til bisfosfonat-behandling for pasienter med svært lave BMD-verdier og brudd, samt 
til behandling av pasienter der andre osteoporoselegemidler er kontraindisert.  
 
UCB har i innsendt dokumentasjon plassert romosozumab som et førstehåndspreparat i behandlingen 
av etablert osteoporose, dvs. forut for behandling med bisfosfonater, og vurderer at relevant 
komparator i norsk klinisk praksis, og dermed også for denne metodevurderingen, er alendronsyre. I 
tråd med innspill fra klinikere, har Legemiddelverket signalisert overfor firma at bruk som 
førstehåndspreparat mest sannsynlig kun vil gjelde for en begrenset pasientpopulasjon og at 
romosozumab trolig i større grad vil bli vurdert som et alternativ i andre og/eller tredjelinje i klinisk 
praksis. Legemiddelverket har i løpet av saksbehandlingen gitt tilbakemeldinger til UCB om muligheten 
til å levere dokumentasjon til metodevurdering for en undergruppe av pasientpopulasjonen med mer 
alvorlig osteoporose. Legemiddelverket har også bedt UCB revurdere innplasseringen av 
romosozumab i behandlingsalgoritmen, men UCB har holdt fast ved at de ønsker refusjon for 
romosozumab som førstehåndspreparat i henhold til den fullstendige indikasjonsordlyden. Det er 
følgelig ikke sendt inn dokumentasjon fra UCB i løpet av saksbehandlingen, som gjør det mulig for 
Legemiddelverket å vurdere hvorvidt prioriteringskriteriene er oppfylt for en annen/snevrere 
pasientpopulasjon innenfor osteoporose i denne metodevurderingen, herunder sammenlignet med 
andre behandlingsalternativer.  
 
Det følger av UCBs foreslåtte innplassering av romosozumab i behandlingsalgoritmen for osteoporose, 
at dokumentasjonsgrunnlaget for denne metodevurderingen er en sammenlikning av romosozumab 
versus alendronsyre til førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med osteoporose og høy 
risiko for fraktur. 
 
Sikkerhet 
Sikkerhet av behandling med romosozumab er undersøkt i kliniske studier og de vanligste 
bivirkningene var nasofaryngitt (13,6 %) og artralgi (12,4 %). Overfølsomhetsrelaterte reaksjoner 
oppstod hos 6,7 % av pasientene behandlet med romosozumab.  
 
I løpet av de første 12 månedene av ARCH-studien ble det observert høyere forekomst av alvorlige 
kardiovaskulære hendelser (hjerteinfarkt og hjerneslag) hos pasienter som ble behandlet med 
romosozumab sammenlignet med kontrollgruppen, med 50 pasienter (2,5 %) i romosozumab-gruppen 
versus 38 pasienter (1,9 %) i alendronsyre-gruppen.  
 

Kostnadseffektivitet  
Legemiddelkostnaden for en behandling med Evenity er ca. 80 000 NOK per pasient, mens behandling 
med alendronsyre som varer i fem år koster ca. 2 500 NOK per pasient. 
 
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av romosozumab står i et rimelig forhold til 
den nytten behandlingen gir for den aktuelle pasientpopulasjonen. Legemiddelverket har vurdert 
innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene Legemiddelverket har lagt til grunn er 
de samme som i basecase analysen til UCB, bortsett fra følgende:  

- Livskvalitetsvekter ved brudd er hentet fra Peasgood et al. (2), samme kilde som i 
metodevurderingen av denosumab (3), og ikke de som er hentet fra ICUROS-databasen.  

- Livskvalitetsvekter for den generelle befolkningen er endret fra britiske tall til oppdaterte 
norske tall fra Stavem et al. 2019 (Tabell 34).  

- Risikoen for kardiovaskulære hendelser med tilhørende kostnader er inkludert. Pasienter med 
tidligere hjerteinfarkt eller hjerneslag er ekskludert, da disse ikke skal behandles med 
romosozumab (kontraindikasjon). 
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- Dødeligheten er basert på aldersspesifikk dødelighet for kvinner mellom 50-100 år fra Norge 
(SSB), og ikke England. 

- Persistensrater (andel pasienter som står på behandling over tid) for alendronsyre er hentet 
fra den norske studien til Devold et al. (4), samme kilde som i metodevurderingen av 
denosumab (3), og ikke fra den engelske studien til Li et al (5). 

- Persistensrater for alendronsyre er satt likt i intervensjons- og komparatorarmen, og ikke 
høyere i intervensjonsarmen enn i komparatorarmen.  

- Offset tid (tid til opphør av behandlingseffekt) er endret fra «dynamisk offset tid» som er 
knyttet til persistens, til «fixed offset tid» med 2 år for romosozumab og 3 år for 
alendronsyre.  

- Bruddhistorie er endret fra at pasienten har hatt et brudd de siste 12 månedene før oppstart 
på romosozumab, til at pasienten har hatt et tidligere brudd. 

- Kostnader for at injeksjon av romosozumab utføres av sykepleier er lagt til, endret fra 0 til 12 
administreringer hos sykepleier.  

- Det er brukt norske kostnader for hoftebrudd, vertebrale brudd og andre brudd (NHNV) 
hentet fra rapporten til Kunnskapssenteret fra 2011, justert til 2019-kostnader, og ikke 
svenske kostnader fra studien til Borgström et al. fra 2007 (6).  

 
Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig (heretter hovedanalysen) er vist 
i Tabell 1 under. 
 
Tabell 1: Resultater fra Legemiddelverket hovedanalyse (maks AUP ekskl. mva.). Per pasient. Diskonterte tall. 

 Romosozumab 12 mnd  
+Alendronsyre 48 mnd 

Alendronsyre 60 mnd Differanse 

Totale kostnader 654 883 590 410 64 473 

Totale QALYs 
 
Totale leveår 

8,186 
 

11,195 

8,165 
 

11,192 

0,021 
 

0,003 

Merkostnad per vunnet QALY 
 
Merkostnad per vunnet leveår 

  3 070 143 
 

21 491 000 

 
I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med dagens legemiddelpriser (maks AUP ekskl. 
mva.) er merkostnad for romosozumab, sammenlignet med alendronsyre: 
 

ca. 3 millioner NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) 
ca. 21 millioner NOK per vunnet leveår.  

 

Resultatet viser at kostnadene ved bruk av romosozumab ikke står i et rimelig forhold til den nytten 

behandlingen gir, hensyntatt tilstandens alvorlighet. Merkostnad per vunnet QALY er mer enn 10 

ganger høyere enn det som anses som kostnadseffektiv behandling ved en alvorlighet av tilstanden på 

i underkant av 0,5 QALY. 

    

UCBs hovedanalyse avviker fra det Legemiddelverket mener er mest sannsynlig. Resultatene i denne 
analysen er gjengitt i Tabell 2 under.  
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Tabell 2: Resultater fra UCB Pharma sin hovedanalyse. Med maks AUP ekskl. mva. Per pasient. Diskonterte tall. 

 Romosozumab 12 mnd + 
Alendronsyre 48 mnd 

Alendronsyre 
60 mnd 

Differanse 

Totale kostnader 552 537  519 386  33 151  

Totale QALYs 
Totale leveår 

7,575 
10,802 

7,491 
10,787 

0,085 
0,015 

Merkostnad per vunnet 
QALY 
Merkostnad per vunnet 
leveår 

   
390 012 

 
2 210 067  

 
 
Usikkerhet og forutsetninger i analysen 
Som vist over er det en vesentlig differanse mellom det resultatet UCB har levert til Legemiddelverket, 
og resultatet fra Legemiddelverkets hovedanalyse. UCB har lagt til grunn flere antagelser i sin analyse 
som har stor påvirkning på resultatet, men som det ikke finnes støtte for i studiedata eller annen 
dokumentasjon, herunder antagelsene om bruddhistorie (brudd <12 mnd før oppstart), offset tid og 
persistens for alendronsyre. Som eksempler på dette presenterer Legemiddelverket bakgrunnen for 
to av endringene som er gjort i Legemiddelverkets hovedanalyse:  

 Persistens forteller hvor stor andel av pasientene som fortsetter på behandling over tid. Det ble 
ikke samlet inn persistensrater for alendronsyre i ARCH-studien. I den helseøkonomiske analysen 
har UCB antatt høyere persistensrate for alendronsyre i romosozumab-ALN-armen enn i ALN 
alene-armen, både ved oppstart av behandling (hhv. 85 % og 49 %) og synkende for hvert år 
behandlingen varer til hhv. 38 % og 19 %. Det finnes ikke data fra klinisk praksis, og etter 
Legemiddelverkets vurdering heller ikke en plausibel forklaring, som kan støtte UCBs antagelse om 
høyere persistensrate når alendronsyre gis etter romosozumab enn når alendronsyre gis alene. I 
egne analyser har Legemiddelverket derfor satt persistensraten lik mellom armene. Denne 
endringen alene dobler IKER fra UCBs hovedanalyse, fra ca. 390 000 NOK/QALY til ca. 800 000 
NOK/QALY.  

 Legemiddelverket vurderer videre at UCB har satt persistensratene for lavt i ALN alene-armen i 
innsendt analyse. Dette baserer vi på en norsk studie av Devold et al (4), innspill fra kliniske 
eksperter og data som UCB selv har levert til TLV i Sverige (7). UCB har for eksempel antatt en 
persistensrate på 30 % etter 2 år, mens studien til Devold et al viser at omtrent 50 % av pasientene 
fortsatt hentet ut resepter på alendronsyre etter 2 år. I egne analyser har Legemiddelverket lagt 
til grunn persistensrater fra Devold et al. Denne endringen alene dobler IKER fra UCBs 
hovedanalyse, fra ca. 390 000 NOK/QALY til ca. 790 000 NOK/QALY.     

 UCB har lagt inn en forutsetning i modellen om at pasientene har hatt et brudd i løpet av de siste 
12 månedene, og at behandling med romosozumab startes opp umiddelbart etter bruddet. 
Legemiddelverket vurderer at dette ikke er realistisk i klinisk praksis. Tilbakemeldingen fra 
klinikere, med støtte i litteraturen, er at osteoporose er underbehandlet (8), og at det kan ta lang 
tid fra et osteoporotisk brudd skjer til pasienten får påvist brudd og blir diagnostisert. Denne 
avgrensningen i modellen til UCB er heller ikke i tråd med inklusjonskriteriene i ARCH-studien, eller 
med indikasjonen til romosozumab, hvor det ikke er satt krav om brudd de siste 12 månedene. For 
å få bedre samsvar med studiedata fra ARCH og forventet bruk av romosozumab i klinisk praksis, 
har Legemiddelverket fjernet denne forutsetningen i egne analyser. Denne endringen alene gir en 
nesten dobling av IKER fra UCBs hovedanalyse, fra ca. 390 000 NOK/QALY til ca. 730 000 
NOK/QALY.     
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Legemiddelverket har belyst hvordan endringer i ulike forutsetninger påvirker resultatet i sensitivitets- 
og scenarioanalyser, se kapittel 4.2.3. Merkostnad per vunnet QALY er vesentlig høyere enn det som 
kan aksepteres i alle scenarioanalysene.  
 
Legemiddelverket mener at ressursbruken ved behandling med romosozumab ikke står i et rimelig 
forhold til nytten av behandlingen. Beslutningsusikkerheten er lav. 
 
Budsjettkonsekvenser 
 
Legemiddelverket har ikke beregnet budsjettvirkninger siden Evenity (romosozumab) ikke innvilges 
forhåndsgodkjent refusjon.  
 
UCB Pharma har i mars 2021, etter samtaler med Legemiddelverket, levert inn dokumentasjon til en 
ny metodevurdering av romosozumab til behandling av pasienter med mer alvorlig osteoporose enn 
det som er vurdert i denne rapporten.    
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1 Bakgrunn 

 Problemstilling 
Formålet med denne metodevurderingen er å vurdere hvorvidt romosozumab (Evenity) kan gis 
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens §2. Romosozumab har godkjent indikasjon «til 
behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur».  
 
Metodevurderingen tar utgangspunkt i innsendt dokumentasjon fra UCB Pharma (heretter omtalt som 
UCB). UCB har sendt inn en kostnad-per-QALY-analyse (CUA) som sammenligner romosozumab med 
alendronsyre til førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med etablert/alvorlig 
osteoporose og høy risiko for fraktur. Den innsendte dokumentasjonen benyttes som utgangspunkt 
for Legemiddelverkets vurdering av om romosozumab er et kostnadseffektivt behandlingsalternativ 
sammenlignet med alendronsyre hos denne pasientpopulasjonen.  

 Osteoporose  
Osteoporose er en skjelettsykdom med redusert beinmasse og forandring i beinvevets mikroarkitektur 
som fører til redusert beinstyrke og økt risiko for beinbrudd (beinvevet blir mer porøst). Lav beinmasse 
og tap av beinvev gir i seg selv ingen symptomer, og osteoporose observeres klinisk som såkalte 
lavenergibrudd. Dette er brudd som følge av mindre traumer, eksempelvis fall fra egen høyde eller 
lavere. Vanligste osteoporotiske brudd er kompresjonsbrudd i ryggvirvler (vertebrale brudd), men også 
hoftebrudd (lårhalsbrudd) og underarmsbrudd (håndleddsbrudd) er hyppig forekommende. Av disse 
har hoftebrudd/lårhalsbrudd de mest alvorlige konsekvensene, både for pasientene og samfunnet, og 
er den hyppigst forekommende bruddtypen blant de aller eldste. Bruddtyper som ikke kvalifiserer som 
kompresjonsbrudd i rygghvirvler/vertebrale brudd omtales gjennomgående i dokumentet som ikke-
vertebrale brudd, og er en samlebetegnelse for hoftebrudd/lårhalsbrudd, underarmsbrudd/ 
håndleddsbrudd m.fl.  
 
For kvinner av europeisk avstamning («kaukasere») har Verdens helseorganisasjon (WHO) foreslått 
følgende definisjon for osteoporose basert på måling av beinmasse; beinmineraltetthet (BMD, g/cm2) 
lik eller mer enn 2,5 standardavvik under gjennomsnittet for friske pre-menopausale kvinner (T-score 
≤-2,5). Tilsvarende er definisjonen for etablert/alvorlig osteoporose T-score ≤-2,5 samt ett eller flere 
lavenergibrudd (9, 10).  
 
Primær osteoporose skyldes naturlig aldring, menopause og livsstilsfaktorer (f.eks. røyking, høyt 
alkoholkonsum, dårlig ernæringsstatus eller inaktivitet), mens sekundær osteoporose oppstår som 
følge av annen sykdom (f.eks. stoffskiftesykdommer, diverse inflammatoriske og autoimmune 
sykdommer) og ved bruk av enkelte legemidler (f.eks. glukokortikoider) (9, 11).  
 
Basert på beinmassemålinger er det på landsbasis beregnet at anslagsvis 240 000 – 300 000 nordmenn 
har osteoporose. I Norge rammes ca. 9 000 voksne personer av hoftebrudd hvert år. De fleste slike 
brudd hos eldre skyldes redusert beinmasse kombinert med et fall. Syv av ti hoftebrudd rammer 
kvinner, og kvinner som allerede har hatt ett hoftebrudd har mer enn dobbelt så stor risiko for å få et 
nytt hoftebrudd sammenlignet med kvinner som ikke har brukket hoften. Tilsvarende risiko hos menn 
er nesten fem ganger høyere. Risikoen for brudd øker kraftig fra 70 års alder (se Figur 1) (6).  
 



20/05151  23.04.2021  Side 16/79 

 

 
Figur 1: Risikoen for hoftebrudd øker med alderen hos begge kjønn (6) 

Også håndleddsbrudd er ofte en følge av beinskjørhet kombinert med fall, og hvert år er det anslagsvis 
15 000 voksne nordmenn som brekker håndleddet. Videre er det anslagsvis 140 000 kvinner og 90 000 
menn over 50 år som har forandringer i ryggen som kan være forårsaket av sammenfallsbrudd i 
ryggvirvlene (kompresjonsbrudd/-frakturer). Slike brudd er ofte asymptomatiske, og er oftest en følge 
av osteoporose (6).  

 Alvorlighetsgrad og prognosetap  
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten 
av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere ressursbruk i 
forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (jf. §14-5 i Forskrift om legemidler [legemiddelforskriften]).  
 
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å beregne alvorlighetsgraden for pasienter med 
osteoporose. Nærmere omtale finnes i Appendiks 2: Alvorlighetsberegninger.  
 
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling med alendronsyre for postmenopausale 
kvinner med etablert osteoporose og høy risiko for fraktur tilsier et absolutt prognosetap på i 
underkant av 0,5 QALY. 
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 Behandling av osteoporose  

1.4.1 Behandling med romosozumab (Evenity) 
 Indikasjon 

Romosozumab er indisert til behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale 
kvinner med høy risiko for fraktur.  
 

 Virkningsmekanisme 

Romosozumab er et humanisert monoklonalt antistoff (IgG2) som binder og hemmer 
sklerostin, og dermed øker beindannelsen på grunn av aktivering av beinkledningsceller 
(«bone lining cells»), økning av osteoblastenes produksjon av beinmatriks og rekruttering av 
osteoprogenitorceller. I tillegg forårsaker romosozumab endringer i uttrykking av osteoklast-
mediatorer, og reduserer dermed beinresorpsjon. Sammen resulterer denne dobbelteffekten 
av økende beindannelse og redusert beinresorpsjon i rask økning i trabekulær og kortikal 
beinmasse, forbedringer i beinstruktur, samt beinstyrke.  
 

 Dosering 

Den anbefalte dosen er 210 mg romosozumab (administrert som to subkutane injeksjoner på 
105 mg hver i mage, lår eller overarm) én gang i måneden i 12 måneder.  
Den andre injeksjonen skal gis umiddelbart etter den første, men på et annet injeksjonssted.  
 
Pasienter bør få tilstrekkelig tilførsel av kalsium og vitamin D før og under behandling.  
Etter avsluttet behandling med romosozumab anbefales overgang til antiresorptiv 
behandling for å forlenge nytten som er oppnådd med romosozumab utover 12 måneder.  
 

 Bivirkninger 

De vanligste bivirkningene var nasofaryngitt (13,6 %) og artralgi (12,4 %). Overfølsomhets-
relaterte reaksjoner oppstod hos 6,7 % av pasientene behandlet med romosozumab. 
Hypokalsemi ble rapportert med frekvensen mindre vanlig (0,4 % av pasientene behandlet 
med romosozumab). I randomiserte, kontrollerte, kliniske studier er det sett en økning i 
alvorlige kardiovaskulære hendelser (hjerteinfarkt og hjerneslag) hos pasienter som ble 
behandlet med romosozumab sammenlignet med kontrollgruppen.  

 
For utfyllende informasjon om romosozumab henvises det til preparatomtalen til Evenity (12).  
 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Det eksisterer for tiden ikke noen nasjonale faglige retningslinjer for behandling av osteoporose i regi 
av Helsedirektoratet. Norsk revmatologisk forening har imidlertid publisert en prosedyre for utredning, 
behandling og oppfølging av osteoporose (revidert april 2018) (11). Videre har Faggruppe for 
osteoporose og benhelse i Norsk ortopedisk forening utarbeidet en veileder for utredning og 
behandling av osteoporose hos menn og kvinner ≥50 år med lavenergibrudd (oppdatert mai 2019) 
(13), samt at det også foreligger norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd (fra 
2018). Dette siste dokumentet er utarbeidet i regi av tre spesialforeninger i Den norske legeforening 
og gir en felles anbefaling for behandling av hoftebrudd hos eldre i Norge (14). Til sist har Norsk 
endokrinologisk forening utarbeidet en nasjonal veileder i endokrinologi innenfor området 
osteoporose (oppdatert februar 2020) (15).  
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Som beskrevet i kapittel 1.2 defineres osteoporose med en BMD T-score ≤-2,5. Ved etablert 
osteoporose har pasientene benmasse som ved osteoporose, men i tillegg har de hatt ett eller flere 
lavenergibrudd. Legemiddelverket vurderer at aktuell populasjon for denne metodevurderingen er 
postmenopausale kvinner med etablert osteoporose og høy risiko for fraktur, og med BMD T-score på 
≤–2,50 for lårhals, og forekomst av minst ett tidligere ryggvirvel- eller lårhalsbrudd. I klinisk praksis 
behandles ofte førstelinjepasienter med etablert osteoporose og høy risiko for fraktur på samme måte 
som pasienter med mindre alvorlig osteoporose. 
 
Hensikten med diagnostisering og behandling av osteoporose (herunder også etablert/alvorlig 
osteoporose) er å forebygge framtidige brudd. Grad av bruddrisiko må vurderes på individnivå og 
avhenger av en rekke faktorer, bl.a. alder, kjønn, BMD, komorbiditet, annen medikasjon, 
kroppsmasseindeks (BMI) og fallrisiko. Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med 
opplyser at også FRAX1 brukes i Norge for å vurdere risiko for framtidige brudd, men bruken av dette 
verktøyet varierer noe avhengig av hvilken spesialitet som følger opp pasientene. Pasientens ønsker, 
forståelse og medikamentetterlevelse («compliance») er sentralt siden det handler om langvarig 
forebyggende behandling. Ved sekundær osteoporose er det også viktig å behandle grunnlidelsen 
adekvat (11).  
 
Som en generell anbefaling i forebygging og behandling av osteoporose, anbefales et daglig tilskudd 
av kalsium og vitamin D, om mulig gjennom kosten, men slikt tilskudd har ingen sikker brudd-
forebyggende effekt alene og må kombineres med annen antiosteoporose-behandling (11, 13-15).  
En oversikt over tilgjengelige behandlingsalternativer ved osteoporose er vist i Tabell 3.  
 
Tabell 3: Oversikt over farmakologiske behandlingsalternativer innen osteoporose (Kilde: Statens Legemiddelverk og (15)) 

Legemiddelgruppe Legemiddel Virkningsmekanisme Refusjonsberettiget bruk/ 
Refusjonsvilkår 

Østrogen/(gestagen)  Antiresorptiv.  
Påvist effekt på vertebrale 
og non-vertebrale brudd 

 

Selektiv østrogen-
reseptormodulator 
(SERM) 

Raloksifen 
(Evista) 

Antiresorptiv.  
Kun vist effekt på 
vertebrale brudd 

T-score ≤-2,5 og minst ett 
lavenergibrudd (osteoporosebrudd) 

Perorale og 
intravenøse 
bisfosfonater 

Alendronsyre 
tabletter 
(Fosamax, 
Alendronat) 

Antiresorptiv.  
Vist effekt på hoftebrudd 
og vertebrale brudd 

Ingen spesifikke vilkår er satt 

Alendronsyre 
brusetabletter 
(Binosto) 

T-score ≤-2,5 og minst ett 
lavenergibrudd (osteoporosebrudd) 
 
Kun til pasienter som ikke kan 
behandles med bisfosfonat tabletter 
grunnet gastrointestinale plager 

                                                           
1 FRAX (Fracture Risk Assessment Tool): er et verktøy for å kalkulere en osteoporosepasients 10-års 
sannsynlighet for å pådra seg et beinbrudd (hofte, rygg, arm, skulder). FRAX er utviklet ved Universitetet i 
Sheffield og er basert på metaanalyser av pasientpopulasjoner fra Europa, Nord-Amerika, Asia og Australia.  
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Zoledronsyre 
(Aclasta) 

T-score ≤-2,5 og minst ett 
lavenergibrudd (osteoporosebrudd) 
 
Til pasienter som ikke kan behandles 
med bisfosfonat tabletter fordi de:  
- har gastrointestinale plager som er 
til hinder for oral behandling, eller  
- ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 
minutter slik at 
doseringsanvisningene for 
behandling med bisfosfonat 
tabletter ikke kan overholdes 

RANKL-hemmer Denosumab 
(Prolia) 

Antiresorptiv T-score ≤-2,5 og minst ett 
lavenergibrudd (osteoporosebrudd) 
 
Til pasienter som ikke kan behandles 
med bisfosfonat tabletter fordi de:  
- har gastrointestinale plager som er 
til hinder for oral behandling, eller  
- ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 
minutter slik at 
doseringsanvisningene for 
behandling med bisfosfonat 
tabletter ikke kan overholdes 
 
Kun til kvinner ≥75 år 

PTH-analog Teriparatid 
(Forsteo, 
Terrosa) 

Anabol.  
Forebyggende effekt på 
frakturer i columna 

Kun søknad om individuell stønad 
(§3) 

 
Bisfosfonater er den gruppen selektive legemidler mot osteoporose som benyttes mest. Perorale 
bisfosfonater er vanligvis førstevalg ved behandling av osteoporose, i tillegg til tilstrekkelig inntak av 
kalsium og vitamin D. Alendronsyre tabletter er det legemidlet innen gruppen bisfosfonater som 
brukes hos majoriteten av pasientene. Også ibandronsyre og risedronsyre er markedsførte i Norge og 
benyttes i behandlingen, men i mye mindre omfang enn hva tilfellet er for alendronsyre.  
 
Andrelinjebehandling for pasienter der perorale bisfosfonater ikke er hensiktsmessig eller aktuelt 
(gastrointestinale plager, kan ikke stå/sitte oppreist i minst 30 minutter etter inntak, svelgevansker, 
redusert nyrefunksjon, andre kontraindikasjoner) er zoledronsyre eller denosumab (Prolia) (11, 13). 
Zoledronsyre gis som intravenøs infusjon én gang årlig, mens denosumab settes som subkutan 
injeksjon hver 6. måned. Denosumab anbefales primært til pasienter som ikke kan/bør få behandling 
med bisfosfonater (f.eks. grunnet dårlig nyrefunksjon [GFR <35 ml/min], behandlingssvikt eller 
intoleranse), og da fortrinnsvis som livslang behandling. (11, 13, 14). Alendronsyre brusetabletter 
(Binosto) benyttes også til andrelinjebehandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner med 
økt risiko for frakturer (kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet 
gastrointestinale plager) (16).  
 
Pasienter med gjennomgått hoftebrudd etter lavenergitraumer er å regne som en egen pasientgruppe, 
og zoledronsyre anbefales som førstevalg og kan gis under sykehusoppholdet til disse pasientene, 
uavhengig av beintetthet og andre risikofaktorer (i tillegg anbefales en booster-dose med vitamin D 
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administrert peroralt i forkant av zoledronsyre). For pasienter med en forventet levetid på 2-3 år er én 
dose zoledronsyre nok, og ytterligere utredning ikke nødvendig. For relativt yngre og sprekere 
pasienter anbefales beintetthetsmåling og behandling i 3 år. Perorale bisfosfonater (alendronsyre) er 
et godt alternativ for pasienter med normal kognitiv funksjon eller som får hjelp til medisininntak (bør 
ikke gis ved svelgeproblemer eller manglende samarbeidsevne) (9, 14).  
 
Ved meget alvorlig osteoporose vurderes teriparatid (Forsteo, Terrosa) (20 µg daglig i inntil 2 år). 
Behandling med teriparatid er aktuell ved nytt lavenergibrudd til tross for adekvat behandling i minst 
ett år med et av alternativene over (dvs. pasienter med behandlingssvikt), multiple vertebrale brudd 
(kompresjonsbrudd), T-score <-3,5 og glukokortikoid-indusert osteoporose (11, 13, 14).  
 
I nasjonal veileder i endokrinologi innenfor området osteoporose fra Norsk endokrinologisk forening 
er det gitt ytterligere differensierte anbefalinger for oppstart og bruk av teriparatid gjeldende for ulike 
pasientgrupper (15). Av denne framgår det bl.a. at for yngre postmenopausale kvinner (alder 45-60 år) 
er teriparatid anbefalt som førstevalg ved alvorlige tilfeller med T-score ≤-3,5, mange brudd (3 eller 
flere ryggbrudd på diagnosetidspunktet), svære ryggbrudd (SQ3 brudd >40 % kompresjon), eller ved 
nytt brudd under pågående bisfosfonat-behandling. Teriparatid er også anbefalt som førstevalg for 
eldre postmenopausale kvinner (alder >60 år) ved alvorlige tilfeller med T-score <-4,0, mange brudd (3 
eller flere ryggbrudd på diagnosetidspunktet), svære ryggbrudd (SQ3 brudd >40 % kompresjon), eller 
ved nytt brudd under pågående bisfosfonat-behandling.  
 
I henhold til tall fra Reseptregisteret ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) (17) var det om lag 67 000 
pasienter (kvinner og menn) som fikk legemidler med effekt på beinstruktur og mineralisering (ATC-
kode M05B) i 2019. Tallene fra Reseptregisteret differensierer ikke mellom osteoporose og 
etablert/alvorlig osteoporose. De mest brukte legemidlene innenfor ATC-kode M05B var 
alendronsyre (ca. 49 800 kvinner og menn), zoledronsyre (ca. 6 900 kvinner og menn) og denosumab 
(ca. 11 000 kvinner og menn). De siste årene har det vært en økende trend i antall brukere av 
zoledronsyre og denosumab, mens antall brukere av alendronsyre har sunket noe. Tilsvarende var 
det ca. 1 100 pasienter (kvinner og menn) som fikk forskrevet teriparatid (ATC-kode H05AA02) i 
2019, i henhold til tall fra Reseptregisteret. 
 
Legemiddelverket vurderer det slik at nasjonal veileder i endokrinologi for terapiområdet osteoporose, 
fra Norsk endokrinologisk forening (15), er den mest hensiktsmessige å legge vekt på i forbindelse med 
denne metodevurderingen. Dette fordi de fleste pasienter med etablert/alvorlig osteoporose i all 
hovedsak vil komme til å bli behandlet og fulgt opp underveis i sykdomsforløpet av endokrinolog. 
Denne veilederen er også den som er sist oppdatert av de ovenfor nevnte behandlingsveilederne (fra 
2020). Kliniker som Legemiddelverket tidligere har vært i kontakt med i forbindelse med en annen 
metodevurdering (18), opplyser at det er diskutert og foreslått i gruppen som har ansvaret for den 
nasjonale veilederen i endokrinologi innenfor området osteoporose, å revidere noen av anbefalingene 
ved neste oppdatering av veilederen. Dette gjelder f.eks. anbefalingen som omhandler yngre post-
menopausale kvinner, ved å endre grensen for T-score slik at den blir lik den til eldre post-menopausale 
kvinner (dvs. <-4,0).  
 

1.4.3 Komparator 
Romosozumab har godkjent indikasjon «til behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale 
kvinner med høy risiko for fraktur». UCB har i innsendt dokumentasjon plassert romosozumab som 
førstehåndspreparat, dvs. forut for behandling med bisfosfonater, og vurderer at relevant komparator 
i norsk klinisk praksis, og dermed også for denne metodevurderingen, er alendronsyre. Dette er i tråd 
med den fullstendige indikasjonsordlyden for romosozumab. Legemiddelverket metodevurderer i 
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utgangspunktet den fullstendige indikasjonen for nye legemidler, og UCB har levert dokumentasjon og 
helseøkonomisk analyse i tråd med denne, uten avgrensninger/fravik fra denne. 
 
Legemiddelverket etterspurte i løpet av saksbehandlingen en tydeliggjøring fra UCB knyttet til hva som 
er relevant målpopulasjon for forhåndsgodkjent refusjon av romosozumab. UCB presiserte at de 
mener at hele pasientgruppen som faller innenfor den godkjente indikasjonen og preparatomtalen er 
aktuell for metodevurderingen. I tillegg trakk UCB frem syv argumenter for hvorfor alendronsyre i 
førstelinjebehandling er riktig komparator, samt hvorfor pasientantallet som UCB har antatt for 
romosozumab er betraktelig mye lavere enn antallet pasienter som i dag får forskrevet  komparatoren 
alendronsyre, slik det framkommer av Tabell 4 under.  
 
Tabell 4: Innspill fra UCB knyttet til relevant pasientpopulasjon for metodevurderingen og forventet pasientantall 

Preparatomtale og klinisk 
definisjon  

UCB ARCH  

Etablert osteoporose  
 
Etablert osteoporose:  
- Beintetthet ≤2,5 
standardavvik under 
gjennomsnittet til friske unge 
kvinner 
- Ett eller flere lavenergibrudd 

Romosozumab har indikasjon 
«etablert osteoporose», dvs. 
beintetthet lavere enn 2,5 
standardavvik under 
gjennomsnittet til friske unge 
kvinner, samt ett eller flere 
lavenergibrudd. Alendronsyre har 
indikasjon osteoporose og der 
inkluderes en mye bredere 
pasientpopulasjon (f.eks. steroid-
indusert osteoporose). Innenfor 
denne definisjonen er det ingen 
krav til tidligere brudd. 

Bentetthet: - 2,90 
 
Tidligere bruddsted var 
betinget til enten 
vertebrale frakturer, 
og/eller en fraktur 
proksimalt i lårbeinet som 
hadde skjedd mellom 3 til 
24 måneder før 
randomisering.  
 

hos postmenopausale kvinner Alendronsyre brukes også til 
behandling av menn. 
Romosozumab har indikasjon kun 
for kvinner. 

Postmenopausale kvinner 
55-90 år 

med høy risiko for fraktur Dette er kun spesifisert for 
romosozumab, og ikke for 
alendronsyre. 

Krav om at pasienter som 
ble inkludert i ARCH-
studien hadde hatt 
osteoporotiske brudd 
(ulike krav til forekomst og 
alvorlighetsgrad av brudd). 
Tidligere gjennomgått 
fraktur er iflg. klinikere en 
av de største risikoene for 
nytt brudd.  

Behandling skal igangsettes 
og overvåkes av spesialist med 
erfaring i behandling av 
osteoporose. 

Spesialistkrav: Preparatomtalen 
angir at behandling skal igangsettes 
og overvåkes av spesialist med 
erfaring i behandling av 
osteoporose. For alendronsyre er 

N/A 



20/05151  23.04.2021  Side 22/79 

 

det ikke noe krav og det er 
sannsynlig at dette er noe som ofte 
blir igangsatt i primær-
helsetjenesten. 

Kontraindikasjoner 
(fullstendig): 

- Overfølsomhet overfor 
virkestoffet eller 
overfor noen av 
hjelpestoffene  

- Hypokalsemi  
- Tidligere hjerteinfarkt 

eller hjerneslag 

Kontraindikasjon (fra 
preparatomtalen): Romosozumab 
er kontraindisert for personer som 
tidligere har hatt hjerteinfarkt eller 
hjerneslag. Dette er ikke tilfellet for 
alendronsyre. 

Ikke et eksklusjons-
kriterium i ARCH. 
Kontraindikasjoner er satt i 
etterkant av studien. 

Pasientens risiko for frakturer 
det neste året, under 
vurdering av om nytten er 
større enn risikoen: 

- Fastslått 
kardiovaskulær 
sykdom 

- Hypertensjon 
- Hyperlipidemi 
- Diabetes mellitus 
- Røyking  
- Alvorlig nyresvikt 
- Alder 

Advarsel (fra preparatomtalen): 
«Når det bestemmes om 
romosozumab skal brukes til en 
bestemt pasient bør risiko for 
fraktur i løpet av det neste året og 
kardiovaskulær risiko basert på 
risikofaktorer (f.eks. fastslått 
kardiovaskulær sykdom, 
hypertensjon, hyperlipidemi, 
diabetes mellitus, røyking, alvorlig 
nyresvikt, alder) tas i betraktning. 
Romosozumab bør kun brukes hvis 
forskriver og pasient er enige om at 
nytten er større enn risikoen. Hvis 
pasienten rammes av et hjerte-
infarkt eller et hjerneslag under 
behandling, skal behandling med 
romosozumab avbrytes.» 

Ikke eksklusjonskriterier i 
ARCH. Advarsler er satt i 
etterkant av studien. 

Modelltekniske antagelser: 

Det er ingenting i indikasjons-
ordlyden som tilsier at det må 
ha skjedd et brudd innen 12 
måneder før oppstart på 
behandling. Dette er forankret 
i EPAR (19), der det 
konkluderes med at hverken 
prekliniske eller kliniske data 
indikerer at det er behov for å 
sette noen restriksjoner eller 
gi noen konkrete anbefalinger 
i forhold til dette.  

Tidsdimensjon: Det er for 
romosozumab i den helse-
økonomiske modellen lagt til grunn 
at brudd skal ha inntruffet siste 12 
måneder, følgelig som en 
modellteknisk antagelse.  

Det er ikke et inklusjons-
kriterium fra ARCH-studien 
som tilsier at det må ha 
skjedd et brudd innen 12 
måneder før oppstart på 
behandling. Dette blir 
dermed en innsnevring av 
pasientpopulasjonen, som 
ikke følger av 
datagrunnlaget fra ARCH-
studien eller 
indikasjonsordlyden.  
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Legemiddelverket har vært i kontakt med norske kliniske eksperter i forbindelse med denne 
metodevurderingen for å få tilbakemeldinger knyttet til hvilken populasjon som vil kunne tenkes å bli 
behandlet med romosozumab i norsk klinisk praksis. Tilbakemeldingene fra klinikere er at 
romosozumab, ut fra virkningsprofilen, vil kunne ha noe tilsvarende pasientgrunnlag som teriparatid 
har i dag. Da først og fremst til pasienter som har behandlingssvikt/brudd mens de står på behandling 
med alendronsyre eller denosumab. Romosozumab kan, ifølge kliniker, også være aktuell enkelte 
ganger som førstehåndspreparat dersom bruddrisikoen vurderes å være svært høy, og ved svært lave 
BMD-verdier og brudd. Til slutt kan romosozumab også være aktuell hvis kontraindikasjoner og/eller 
forsiktighetsregler gjør øvrig osteoporosebehandling umulig.  
 
I tråd med innspill fra klinikere, har Legemiddelverket signalisert overfor UCB at bruk som 
førstehåndspreparat mest sannsynlig kun vil gjelde for en begrenset pasientpopulasjon og at 
romosozumab trolig i større grad vil bli vurdert som et alternativ i andre og/eller tredjelinje i klinisk 
praksis. Legemiddelverket har i løpet av saksbehandlingen gitt tilbakemeldinger til UCB om muligheten 
til å levere dokumentasjon til metodevurdering for en undergruppe av pasientpopulasjonen med mer 
alvorlig osteoporose. Legemiddelverket har også bedt UCB revurdere innplasseringen av 
romosozumab i behandlingsalgoritmen, men UCB har holdt fast ved at de ønsker refusjon for 
romosozumab som førstehåndspreparat i henhold til den fullstendige indikasjonsordlyden. Det er 
følgelig ikke sendt inn dokumentasjon fra UCB i løpet av saksbehandlingen, som gjør det mulig for 
Legemiddelverket å vurdere hvorvidt prioriteringskriteriene er oppfylt for en annen/snevrere 
pasientpopulasjon innenfor osteoporose i denne metodevurderingen, herunder også relativt mot 
andre behandlingsalternativer.  
 
Da det følger av UCBs foreslåtte innplassering av romosozumab i behandlingsalgoritmen for 
osteoporose, at dokumentasjonsgrunnlaget for denne metodevurderingen er en sammenlikning av 
romosozumab versus alendronsyre til førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med 
osteoporose og høy risiko for fraktur, er det dette Legemiddelverket har vurdert. 

1.4.4 Behandling med alendronsyre 
 Indikasjon 

Alendronsyre er indisert til behandling av postmenopausal osteoporose.  
 

 Virkningsmekanisme 

Alendronsyre er et bisfosfonat som hemmer osteoklastisk beinresorpsjon uten noen direkte 
virkning på beindannelsen. Osteoklastaktiviteten hemmes, men rekruttering eller binding av 
osteoklastene påvirkes ikke. Bein som dannes under behandling med alendronsyre er av 
vanlig kvalitet. Alendronsyre innleires i beinmatriks, hvor det er farmakologisk inaktivt.  
 

 Dosering 

Anbefalt dose er én 70 mg tablett én gang i uka.  
 
Den optimale varigheten av behandling med bisfosfonat ved osteoporose er ikke fastslått. 
Behovet for fortsatt behandling bør vurderes regelmessig, basert på individuell nytte/risiko-
vurdering, spesielt dersom behandlingen har vart i 5 år eller mer.  
 

 Bivirkninger 

I en 1-årig studie hos postmenopausale kvinner med osteoporose, var de overordnede 
sikkerhetsprofilene tilsvarende for alendronsyre 70 mg én gang ukentlig og alendronsyre 10 
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mg daglig. I to nesten identisk utformede 3-årige studier hos postmenopausale kvinner, var 
de overordnede sikkerhetsprofilene tilsvarende for alendronsyre 10 mg daglig og placebo.  
 
Følgende bivirkninger er rapportert i kliniske studier og/eller etter markedsføring som svært 
vanlig forekommende (≥1/10): muskel- og skjelettsmerter (bein, muskler eller ledd) som 
enkelte ganger er kraftige. Andre vanlig forekommende bivirkninger (≥1/100 til <1/10) er: 
hevelser i ledd, asteni, perifert ødem, hodepine, svimmelhet, vertigo, magesmerter, 
dyspepsi, forstoppelse, diaré, flatulens, øsofagal ulcus, dysfagi, oppblåst mage, sure oppstøt, 
alopesi og pruritus.  

 
For utfyllende informasjon om alendronsyre henvises det til preparatomtalen til de enkelte 
preparatene, f.eks. Fosamax (20).  
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
Studiene som danner dokumentasjonsgrunnlaget for den helseøkonomiske analysen inngår også i 
søknad om markedsføringstillatelse (MT) for legemidlet romosozumab (Evenity). Søknad om MT for 
romosozumab ble innsendt til EMA i november 2017, og den søkte indikasjonen var til behandling av 
osteoporose hos postmenopausale kvinner og menn med økt risiko for fraktur. Den opprinnelige MT-
søknaden ble imidlertid ikke godkjent av EMA (fikk såkalt «negative opinion» av CHMP i juni 2019). 
Dette hadde utgangspunkt i den innsendte dokumentasjonen og diskusjonen i den vitenskapelige 
komiteen (CHMP) og var begrunnet i sikkerhetsbekymringer (bivirkninger) knyttet til behandlingen 
med romosozumab. CHMP konkluderte med at nytten ved bruk av romosozumab ikke oppveide for 
risikoen ved behandlingen for den omsøkte pasientpopulasjonen. I juli 2019 søkte UCB om gjenopptak 
av MT-søknaden hos EMA (såkalt «re-examination» prosedyre). UCB valgte i forbindelse med denne 
siste prosedyren å begrense den søkte indikasjonen til kun å gjelde behandling av etablert osteoporose 
hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur. EMA vurderte i oktober 2019 at 
romosozumab gir en nytte som overstiger risikoen ved behandling av etablert osteoporose hos 
postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur (19).  
 
Det er to pivotale studier som dokumenterer klinisk effekt i form av redusert risiko for frakturer av 
romosozumab i behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner;  

(I) en randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert, fase III-studie, med påfølgende åpen 
behandling med denosumab (FRAME), og  

(II) en randomisert, dobbeltblindet, aktiv kontrollert (alendronsyre), fase III-studie, med 
påfølgende åpen behandling med alendronsyre (ARCH).  

 
I tillegg foreligger to andre studier som også undersøker klinisk effekt av romosozumab, men da i form 
av påvirkning på beinmineraltettheten (BMD);  

(III) en randomisert, åpen, aktiv kontrollert (teriparatid), fase III-studie hos postmenopausale 
kvinner med etablert osteoporose som går over fra bisfosfonat-behandling (STRUCTURE), 
samt  

(IV) en randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert, fase III-studie hos menn med 
osteoporose (BRIDGE).  

 
BRIDGE-studien omhandler en annen pasientpopulasjon (i.e. menn med osteoporose) enn den som 
omfattes av henholdsvis godkjent indikasjon ved MT og denne metodevurderingen. BRIDGE-studien 
anses derfor ikke relevant i denne sammenheng og omtales ikke noe nærmere i denne rapporten.  
 
De tre andre kliniske studiene (I-III) er kort oppsummert i Tabell 5, Tabell 6 og  
Tabell 7 under.  
 
I metodevurderingen vurderes det om resultatene fra de internasjonale kliniske studiene kan 
overføres til norsk klinisk praksis. Dette gjelder vurderinger av om studiepopulasjonen er representativ 
for aktuelle norske pasienter, og om valg av sammenlikningsalternativ i studien (komparator) og 
dosering vil gjenspeile norsk klinisk praksis. 
 
Legemiddelverket vurderer at ARCH-studien er mest relevant for denne metodevurderingen. I denne 
studien blir romosozumab sammenliknet med alendronsyre. 
 
I FRAME-studien ble pasientene randomisert til behandling med enten romosozumab eller placebo i 
12 måneder (dobbeltblindet fase), etterfulgt av ytterligere 24 måneders behandling med denosumab 
til alle pasientene (åpen fase). Det har således ikke vært en reell sammenlikning av romosozumab 
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versus denosumab i denne studien. Studiedesignet gjør at FRAME-studien er lite egnet til å si noe om 
den relative effekten av romosozumab sammenliknet med andre aktuelle behandlingsalternativer ved 
etablert/alvorlig osteoporose, ettersom den reelle komparatoren i studien er placebo. Med mindre 
det gjøres en indirekte sammenligning og placebo skal være en aktuell komparator i 
metodevurderingen, må romosozumab sannsynligvis måtte anses som et sistelinjealternativ, dvs. for 
pasienter som ikke har flere behandlingsmuligheter igjen. Den siste delen av studien kan, til en viss 
grad, si noe om hvordan effekten av behandlingen blir opprettholdt/videreført etter at pasientene går 
over til behandling med denosumab, men dette er en problemstilling som er underordnet for denne 
metodevurderingen. Et annet forhold som er viktig å være oppmerksom på, er at FRAME-studien 
inkluderte pasienter med en noe mildere form for osteoporose, sett i forhold til ARCH-studien og den 
MT-godkjente indikasjonen. Det var f.eks. satt en nedre grense for BMD T-score [ikke lavere enn -3,5] 
og ikke krav om fraktur forut for inklusjon i FRAME-studien, og av EPAR (19) framgår det at kun omlag 
38 % av pasientene i FRAME-studien sammenfaller med den MT-godkjente pasientpopulasjonen. Disse 
forholdene svekker FRAME-studiens relevans for denne metodevurderingen. UCB har ikke levert data 
til den helseøkonomiske modellen basert på FRAME-studien.  
 
Når det gjelder STRUCTURE-studien ble ikke denne ansett som en pivotal studie knyttet til 
dokumentasjonsgrunnlaget for MT-søknaden, og studien er benyttet for å gi støttende dokumentasjon 
(«supportive study»). Ved inklusjon i studien ble pasientene randomisert til behandling med enten 
romosozumab eller teriparatid (åpent studiedesign). Pasientene som ble inkludert i studien skulle på 
forhånd være behandlet med perorale bisfosfonater i minst 3 år forut for screening, hvorav 
alendronsyre det siste året forut for screening. De aller fleste pasientene ble imidlertid behandlet med 
alendronsyre gjennom hele denne perioden på ≥3 år forut for screening (92,7 % i teriparatid-armen og 
88,1 % i romosozumab-armen), noe som vanskeliggjør en generell overførbarhet av resultatene til å 
gjelde bruk av alle bisfosfonater forut for bytte til enten romosozumab eller teriparatid. Videre var 
denne studien ikke designet for å estimere effekt på fraktur, ettersom fraktur kun ble rapportert som 
uønsket medisinsk hendelse («adverse event»; AE) i studien. Den generelle anbefalingen som gis av 
EMA (21) er å benytte fraktur som primært effektmål. Det er ikke en klar sammenheng mellom endring 
i BMD og endring i risiko for brudd (22), og BMD er derfor i beste fall kun et mellomliggende 
effektendepunkt – man er først og fremst interessert i å forhindre framtidige brudd. BMD kan 
imidlertid bidra med viktige sekundære (støttende) effektdata. UCB har ikke levert data til den 
helseøkonomiske modellen basert på STRUCTURE-studien. 

 Oversikt over relevante, innsendte studier 
Følgende studier ble identifisert:  
 
Tabell 5: Oversikt over FRAME-studien (23) 

Studie FRAME (studie 20070337); fase III, randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert 

(NCT01575834) (EudraCTnr. 2011-001456-11) 

Populasjon Postmenopausale kvinner med osteoporose og BMD T-score mellom -2,5 og -3,5.  

Bruk av legemidler som påvirker beinmetabolismen (inkl. annen osteoporosebehandling) 

innenfor ulike, gitte tidsperioder (avhengig av type behandling) forut for randomisering var 

eksklusjonsgrunn).  

Alder: 55-90 år (gjennomsnitt: 70,9 år) 

N=7 180 

Intervensjon Romosozumab 210 mg subkutant 1x månedlig i 12 måneder (blindet), etterfulgt av 

denosumab 60 mg subkutant hver 6. måned i 12 måneder (åpen behandling) 



20/05151  23.04.2021  Side 27/79 

 

 
Tabell 6: Oversikt over ARCH-studien (24) 

 

Tabell 7: Oversikt over STRUCTURE-studien (25) 

N=3 589 

Sammenlikning/ 

kontrollarmen 

Placebo subkutant 1x månedlig i 12 måneder (blindet), etterfulgt av denosumab 60 mg 

subkutant hver 6. måned i 12 måneder (åpen behandling) 

N=3 591 

Primære utfallsmål -Kumulativ insidens av nye vertebrale frakturer ved 12 og 24 måneder 

Sekundære 

utfallsmål 

-Forekomst av en rekke ulike typer frakturer, f.eks. kumulativ insidens av kliniske frakturer 

(kompositt av ikke-vertebrale frakturer og symptomatiske vertebrale frakturer), ikke-

vertebrale frakturer, hoftefrakturer m.fl. ved måned 12 og 24 

-Beintetthet (BMD) målt i en subgruppe av pasienter (n=128) 

Studie ARCH (studie 20110142); fase III, randomisert, dobbeltblindet, aktiv kontrollert 

(NCT01631214) (EudraCTnr. 2011-003142-41) 

Populasjon Postmenopausale kvinner med osteoporose og tidligere fraktur(er) (ulike kriterier for BMD 

T-score og type/antall frakturer).  

Bruk av legemidler som påvirker beinmetabolismen (inkl. annen osteoporosebehandling) 

innenfor ulike, gitte tidsperioder forut for randomisering var eksklusjonsgrunn.  

Alder: 55-90 år (gjennomsnitt: 74,3 år) 

N=4 093 

Intervensjon Romosozumab 210 mg subkutant 1x månedlig i 12 måneder (blindet), etterfulgt av 

alendronsyre 70 mg peroralt 1x ukentlig (åpen) resten av studien  

N=2 046 

Sammenlikning/ 

kontrollarmen 

Alendronsyre 70 mg peroralt 1x ukentlig gjennom hele studien (blindet de første 12 

månedene, deretter åpen behandling resten av studien) 

N=2 047 

Primære utfallsmål -Kumulativ insidens av nye vertebrale frakturer ved 24 måneder  

-Kumulativ insidens av kliniske frakturer (kompositt av ikke-vertebrale frakturer og 

symptomatiske vertebrale frakturer) ved tidspunkt for primæranalysen (dvs. når kliniske 

frakturer var bekreftet hos ≥330 pasienter og alle pasientene hadde fullført 24 måneders 

behandling) 

Sekundære 

utfallsmål 

-Forekomst av ikke-vertebrale frakturer, hoftefrakturer m.fl. ved ulike tidspunkt 

-BMD målt i ryggsøyle, total hofte og lårhals ved 12 og 24 mnd. 

Studie STRUCTURE (studie 20080289); fase III, randomisert, åpen, aktiv kontrollert 

(NCT01796301) (EudraCTnr. 2012-002948-24) 

Populasjon Postmenopausale kvinner med etablert osteoporose og tidligere fraktur, som har mottatt 

behandling med et peroralt bisfosfonat i minst 3 år forut for screening og behandling med 

alendronsyre (70 mg ukentlig eller ekvivalent) det siste året forut for screening 
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Studie 20110142 - ARCH-studien 
Effekt og sikkerhet av romosozumab i behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner ble 
evaluert i en multisenter, multinasjonal, randomisert, dobbeltblindet, aktiv kontrollert (alendronsyre), 
superiority-studie med 4 093 postmenopausale kvinner i alderen 55 til 90 år med tidligere fraktur. 
Kvinner som ikke kunne innta behandling med peroral alendronsyre (tabletter) eller som hadde 
kontraindikasjon mot slik behandling ble ekskludert fra studien.  
 
Pasientene ble randomisert (1:1) til behandling med romosozumab eller alendronsyre i den 
dobbeltblindede delen av studien (12 måneder), deretter fikk alle pasientene åpen behandling med 
alendronsyre resten av studien, mens de fortsatt var blindet i henhold til sin første behandling. 
Pasientene fikk i tillegg kalsium- og vitamin D-tilskudd daglig gjennom hele studieperioden. 
Randomiseringen ble stratifisert i henhold til alder (<75 år eller ≥75 år). Studiedesign er skjematisk 
framstilt i Figur 2.  
 

 
Figur 2: Studiedesign i ARCH-studien 

 

BMD T-score ≤-2,5 

Alder: 55-90 år (gjennomsnitt: 71,5 år) 

N=436 

Intervensjon Romosozumab 210 mg subkutant 1x månedlig i 12 måneder  

n=218 

Sammenlikning/ 

kontrollarmen 

Teriparatid 20 µg subkutant 1x daglig i 12 måneder  

n=218 

Primære utfallsmål Endring (%) i beintetthet (BMD) for total hofte fra baseline og fram til måned 12 

(gjennomsnitt av måling ved mnd. 6 og 12) 

Sekundære 

utfallsmål 

-Endring (%) i beintetthet (BMD) for total hofte, lårhals og ryggsøyle fra baseline til mnd. 6 

og mnd. 12  

-Endring (%) i hoftestyrke fra baseline til mnd. 6 og mnd. 12  

m.fl.  
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Den primære analysen ble utført etter at alle pasientene hadde fullført 24 måneders behandling og 
kliniske frakturhendelser var bekreftet hos minst 330 pasienter (skjedde etter en median oppfølgings-
tid på ca. 33 måneder i studien).  
 
De primære effektendepunktene var forekomsten av nye vertebrale frakturer til og med måned 24 og 
forekomsten av kliniske frakturer (kompositt av ikke-vertebrale frakturer og symptomatiske vertebrale 
frakturer) ved tidspunkt for primæranalysen. Sentrale sekundære endepunkt var BMD målt i ryggsøyle, 
total hofte og lårhals ved 12 og 24 måneder, samt forekomst av ikke-vertebrale frakturer ved 
tidspunktet for den primære analysen. Andre frakturhendelser, f.eks. hoftefraktur inngikk også i de 
sekundære effektendepunktene.  
 
Utfyllende informasjon om resultater fra ARCH-studien er oppsummert i kapittel 3.  

 Pågående studier 
Det pågår en studie av romosozumab ved glukokortikoidindusert osteoporose:  
 

 “Romosozumab Versus Denosumab for Osteoporosis in Long-term Glucocorticoid Users: an 
Open Randomized Controlled Trial” (NCT04091243): Studien er en randomisert, åpen, fase 
IV-studie, og inkluderer både kvinner og menn ≥18 år med glukokortikoid-indusert 
osteoporose (N=72). Primært endepunkt/utfallsmål er endring i beintetthet (BMD) målt i 
ryggsøyle fra baseline til 12 måneder. Studien forventes avsluttet i april 2024.  
 

For ytterligere opplysninger om de aktuelle studiene nevnt over, og for en oversikt over øvrige 
pågående studier med legemidlet romosozumab, henvises det til nettstedet ClincalTrials.gov.  

 Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk 

dokumentasjon  
ARCH-, FRAME- og STRUCTURE-studiene lå alle til grunn for innvilgelsen av markedsføringstillatelsen 
(MT) og er vurdert av EMA som tilstrekkelige til å dokumentere at den kliniske nytten av romosozumab 
ved behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur er 
større enn risikoen ved behandlingen. Den opprinnelige MT-søknaden inneholdt også indikasjon til 
behandling av voksne menn med økt risiko for frakturer, men denne indikasjonen ble som tidligere 
nevnt frafalt av firma underveis i MT-prosedyren.  
 
Det er brukt relevante, anerkjente effektendepunkter/utfallsmål i studiene. I to av studiene (ARCH og 
FRAME) har man benyttet forekomst av fraktur som primært utfallsmål, mens det i STRUCTURE-
studien er endringer i beintetthet (BMD) som utgjør primært utfallsmål. Det er imidlertid kun 
effektdata fra ARCH-studien som inngår i den helseøkonomiske analysen. Legemiddelverket mener 
dette er hensiktsmessig, ettersom denne studien i størst grad representerer den MT-godkjente 
indikasjonen og den aktuelle pasientpopulasjonen for denne metodevurderingen 
(førstelinjebehandling for etablert/alvorlig osteoporose). I FRAME-studien er det derimot en direkte 
sammenlikning mot placebo, i tillegg til at FRAME-studien inkluderte pasienter med en noe mildere 
form for osteoporose, sett i forhold til ARCH-studien og den MT-godkjente indikasjonen. Disse 
forholdene svekker FRAME-studiens relevans for denne metodevurderingen. Legemiddelverket mener 
at randomiseringsprosedyren i ARCH-studien synes å ha vært tilfredsstillende og sikret en lik fordeling 
mellom behandlingsarmene.  
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I STRUCTURE-studien blir romosozumab sammenliknet med en aktiv komparator (teriparatid).  Denne 
komparatoren vurderes ikke som relevant for denne metodevurderingen, gitt det faktum at UCB har 
plassert romosozumab til bruk som førstehåndspreparat i innsendt dokumentasjon, dvs. forut for 
behandling med bisfosfonater, og ikke har ønsket å vurdere en annen innplassering av romosozumab 
i behandlingsalgoritmen i denne metodevurderingen.  
 
Som nevnt i Kap. 1.4.3 ble det fra Legemiddelverkets side uttrykt ønske om en revurdering av 
innplassering for romosozumab, men UCB har holdt fast ved at de ønsker refusjon for romosozumab 
som førstehåndspreparat i henhold til den fullstendige indikasjonsordlyden. Da det følger av UCBs 
innplassering av romosozumab i behandlingsalgoritmen for osteoporose, vurderer Legemiddelverket 
at ARCH-studien er mest relevant for denne metodevurderingen. I denne studien blir romosozumab 
sammenliknet med en aktiv komparator (alendronsyre). ARCH-studien representerer i størst grad den 
MT-godkjente indikasjonen og den aktuelle pasientpopulasjonen for denne metodevurderingen 
(etablert/alvorlig osteoporose), og det er effektdata fra ARCH-studien som inngår i den 
helseøkonomiske analysen. Det er derfor ARCH-studien som i hovedsak beskrives og vurderes videre.  
 
UCB har som dokumentasjonsgrunnlag for denne metodevurderingen sendt inn en sammenlikning av 
romosozumab versus alendronsyre til førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med 
osteoporose og høy risiko for fraktur. Behandlingene er sammenliknet i en kostnad-per-QALY-analyse 
(CUA).  
 
For videre vurderinger av pasientpopulasjon, intervensjon, komparator og utfallsmål for den 
helseøkonomiske analysen vises det til kapittel 3.  
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3 PICO2  

 Pasientpopulasjonen 
Norsk klinisk praksis 
Romosozumab er indisert til behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale kvinner med 
høy risiko for fraktur, og metodevurderingen gjelder denne pasientgruppen. Pasientgruppen 
inkluderer dermed alle postmenopausale kvinner, uavhengig av alder, og omfatter i henhold til 
definisjonen for etablert osteoporose pasienter med T-score ≤-2,5 samt ett eller flere lavenergibrudd. 
Som tidligere angitt er perorale bisfosfonater vanligvis førstevalg ved behandling av osteoporose, 
herunder etablert/ alvorlig osteoporose (i tillegg til tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D), og 
alendronsyre tabletter er det legemidlet innen gruppen bisfosfonater som brukes hos majoriteten av 
pasientene. I norsk klinisk praksis stilles det ikke krav til T-score for bruk av 1. linje bisfosfonat 
(alendronsyre), og bruk gjelder både for osteoporose med og uten patologiske brudd.  
 
Som beskrevet tidligere i denne rapporten, var det om lag 67 000 personer (kvinner og menn) som fikk 
legemidler med effekt på beinstruktur og mineralisering (ATC-kode M05B) i 2019. Av disse var det 
desidert flest kvinner, om lag 57 500 personer. Data fra Reseptregisteret viser at det i 2019 var totalt 
49 768 personer som fikk forskrevet alendronsyre. Av disse var det 41 843 kvinner. De aller fleste 
kvinnene som fikk forskrevet alendronsyre i 2019 var 50 år eller eldre (41 308 av de 41 843 personene 
som fikk forskrevet alendronsyre), og den høyeste andelen var i aldersgruppa 70-74 år (8 096 
personer).  
 
Kliniske tilbakemeldinger og epidemiologiske (8) data indikerer at osteoporose er underbehandlet, og 
at det kan ta lang tid fra et osteoporotisk brudd skjer, til pasienten faktisk får konstatert et brudd og 
diagnosen settes. Som nevnt er det da perorale bisfosfonater vanligvis førstevalg ved behandling av 
osteoporose, herunder etablert/ alvorlig osteoporose, og den absolutte majoriteten starter på denne 
behandlingen ved diagnosetidspunktet.  
 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
ARCH-studien inkluderte totalt 4 093 postmenopausale kvinner i alderen 55-90 år med osteoporose 
og tidligere fraktur(er). Kvinner som ble inkludert i studien hadde:  

- enten en beinmineraltetthet (BMD) T-score for total hofte eller lårhals på ≤-2,50, og enten 
minst 1 moderat eller alvorlig vertebral fraktur, eller minst 2 milde vertebrale frakturer,  

- eller en BMD T-score for total hofte eller lårhals på ≤-2,00, og enten minst 2 moderate eller 
alvorlige vertebrale frakturer, eller en fraktur proksimalt i lårbeinet som hadde skjedd mellom 
3 til 24 måneder før randomisering.  

 
Bruk av legemidler som påvirker beinmetabolismen (inkl. annen osteoporosebehandling) innenfor 
ulike, gitte tidsperioder (avhengig av type behandling) forut for randomisering i studien var 
eksklusjonsgrunn. Det var ikke stilt krav om behandlingsnaive pasienter i studien.  
 
Gjennomsnittsalder for pasientene var 74,3 år. 99 % av pasientene hadde tidligere hatt osteoporotisk 
fraktur fra 45-års alder eller senere, og 96 % av pasientene hadde prevalente vertebrale frakturer. 
Gjennomsnittlig BMD T-score var -2,96 for ryggsøyle, -2,80 for total hofte og -2,90 for lårhals.  
 

                                                           
2 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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Demografiske og kliniske pasientkarakteristika ved baseline var balanserte mellom de to 
behandlingsarmene i studien, og framgår av Tabell 8.  
 
Av EPAR (19) framgår det videre at det ikke var noen spesielle forhold med denne studien som skilte 
seg ut når det gjaldt etnisitet eller geografisk region/tilhørighet til pasientpopulasjonen. Det ble 
vurdert at studiepopulasjonen var relevant for en europeisk pasientpopulasjon, ettersom en 
tilstrekkelig stor andel av pasientene (52 %) i studien ble inkludert i Europa (hovedsakelig fra østlige 
og sentrale områder). Kliniker som Legemiddelverket har vært i kontakt med, mener at 
studiepopulasjonen fra ARCH-studien også er representativ i norsk klinisk praksis, og til dels jamførbar 
med observasjoner gjort i forbindelse med den tidligere gjennomførte helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT) (1).  
 
I EPAR er det videre diskutert når beste tidspunkt er for å iverksette behandling med romosozumab 
etter et brudd. Det konkluderes med at hverken prekliniske eller kliniske data indikerer at det er behov 
for å sette noen restriksjoner eller gi noen konkrete anbefalinger i forhold til dette.  
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Tabell 8: Baseline pasientkarakteristika i ARCH-studien (24) 
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Innsendt modell 
I UCBs basecaseanalyse benyttes FRAX-algoritmen3, som inkluderer flere pasientfaktorer enn det som 
er målt og innhentet fra den kliniske studien. FRAX-algoritmen og innarbeidelsen av denne i den 
helseøkonomiske modellen er nærmere beskrevet i Kap. 4.1. Følgende pasientkarakteristika er hentet 
fra ARCH-studien: alder (gjennomsnitt 74 år), T-score for lårhals (-2,90) og kroppsmasseindeks (BMI; 
25,4). I tillegg inkluderes flere pasientfaktorer som ikke er hentet fra studien, men som er nødvendige 
input for operasjonalisering av modellen. Disse pasientfaktorene er oppsummert i Tabell 9 (markert 
med X i tabellen).  
 
Tabell 9: Inklusjon/eksklusjon av risikofaktorer. Dikotome variabler markert i kursiv  

Risikofaktor Input i den helseøkonomiske modellen 

Alder 74 

Kjønn Kvinner 

T-score (lårhals) -2,90 

Tidligere bruddsted MOF* 

Kroppsmasseindeks (BMI) 25,4 

Hoftebrudd hos nær slektning (mor/far) X 

Aktiv røyker X 

Bruk av glukokortikoider i mer enn tre måneder  X 

Leddgikt X 

Sekundær osteoporose X 

Konsum av tre eller mer alkoholenheter daglig X 

*Major osteoporotic fracture (MOF): Hoftebrudd, underarmsbrudd, ryggsøylebrudd, overarmsbrudd 

 
Videre er det lagt inn en modellteknisk antagelse knyttet til at pasienten må ha opplevd et benbrudd 
det siste året før oppstart av romosozumab. Modellen fordeler dette nylige bruddstedet mellom hofte, 
ryggsøyle (vertebral) eller ikke-hofte/ikke-vertebral. Denne fordeling er presentert Tabell 10.  
 
Tabell 10: Fordeling av bruddsted hvis det har oppstått et nylig benbrudd (innen 12 mnd.) 

Fordeling av bruddsted Andel 

Hofte 18 % 

Vertebral 20 % 

Ikke-hofte/ikke-vertebral 62 % 

                                                           
3 FRAX er en anerkjent kalkulator med nasjonale bakgrunnsdata for beregning av risiko for hoftebrudd eller et 
osteoporotisk brudd i løpet av de neste 10 år ut fra alder, kjønn, risikofaktorer og beintetthet.  
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Sum 100 % 

 
Legemiddelverkets vurdering 
Godkjent indikasjon for romosozumab er til behandling av etablert osteoporose hos postmenopausale 
kvinner med høy risiko for fraktur. Etablert osteoporose har en smalere definisjon enn osteoporose 
ved at det har skjedd ett eller flere brudd, uavhengig av bruddsted, i tillegg til at BMD skal være ≤–2,5 
standardavvik under gjennomsnittet til friske unge kvinner. I ARCH-studien var det kvinner i alderen 
55-90 år med osteoporose og tidligere fraktur(er), altså samsvar med hensyn til definisjonen av 
etablert osteoporose. Men tidligere bruddsted i ARCH-studien var betinget til enten vertebrale 
frakturer, og/eller en fraktur proksimalt i lårbeinet som hadde skjedd mellom 3 til 24 måneder før 
randomisering. Studiepopulasjonen avviker dermed noe fra forventet populasjon i klinisk praksis, da 
det forventes at også pasienter med tidligere lavenergibrudd (ikke kun mellom 3-24 mnd før oppstart 
av behandling) kan være aktuelle for behandling med romosozumab i klinisk praksis, i henhold til 
indikasjonsordlyden.  
 
Det var heller ikke et inklusjonskriterium i ARCH-studien at det måtte ha forekommet et osteoporotisk 
brudd de siste 12 månedene før oppstart av behandling med romosozumab. Det er derfor ikke samsvar 
mellom inklusjonskriteriene i studien, og forutsetningen i innsendt modell fra UCB om at pasientene 
har hatt et brudd <12 mnd før oppstart på behandling. Legemiddelverket etterspurte data fra UCB som 
kunne informere om andelen av pasienter i ARCH-studien som tilfredsstilte og underbygget denne 
antagelsen. På forespørsel fra Legemiddelverket, svarer UCB at dette er en klinisk antagelse innebygget 
i modellen. UCB har heller ikke presentert studiedata for denne subgruppen (brudd <12 mnd før 
behandlingsstart). Da modellen i stor grad bygger prinsippet om at risikoen for brudd er størst i tiden 
etter et annet brudd, har denne antagelsen stor betydning for resultatet. Legemiddelverket vurderer 
antagelsen som klinisk plausibel basert på kilder fra litteraturen (6, 8, 10), men samtidig ble ikke 
romosozumab studert hos denne pasientgruppen, og det er ikke presentert data på effekten av 
romosozumab for de som nylig har hatt brudd. Videre er heller ikke fordelingen av disse bruddene som 
skal ha funnet sted <12 mnd før oppstart (Tabell 10) på romosozumab hentet fra ARCH-studien. 
Legemiddelverker velger følgelig å fjerne denne antagelsen, og vurderer at effekten er vist i henhold 
til inklusjonskriteriet, som er det resultatet bygger på når denne antagelsen fjernes.    
 
Basert på drøftingen ovenfor knyttet til sammenligning mellom godkjent markedsført indikasjon, 
pasientpopulasjon fra ARCH-studien og UCBs (modell)tekniske antagelser, vurderer Legemiddelverket 
at det er noe usikkerhet om pasientpopulasjonen og dermed effekten av romosozumab i forhold til 
reduksjon i risiko for brudd er overførbar til norsk klinisk praksis og bruk av romosozumab i førstelinje. 
Populasjonen fra ARCH-studien omfatter en pasientgruppe som har en mer alvorlig form for etablert 
osteoporose, noe som stemmer overens med tilbakemeldinger fra klinikere som Legemiddelverket har 
vært i kontakt med om hvilke pasienter som romosozumab kan tenkes å bli gitt til i norsk klinisk praksis.  
Det er derimot stor spredning i pasientpopulasjonen i ARCH og Legemiddelverket velger å gå videre 
med pasientpopulasjonen i henhold til at metodevurderingen gjelder den fullstendige indikasjon.  

 Intervensjon 
Norsk klinisk praksis 
Det antas at romosozumab vil bli brukt i samsvar med godkjent preparatomtale dersom legemidlet får 
innvilget offentlig finansiering (blåresept), dvs. 210 mg romosozumab (administrert som to subkutane 
injeksjoner på 105 mg hver) én gang i måneden i 12 måneder. I tillegg bør pasienten få tilstrekkelig 
tilførsel av kalsium og vitamin D før og under behandlingen. Etter avsluttet behandling med 
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romosozumab anbefales overgang til antiresorptiv behandling for å forlenge nytten som er oppnådd 
med romosozumab utover 12 måneder.  
 
Oppstart og overvåkning av behandling med romosozumab skal gjøres av spesialist med erfaring i 
behandling av osteoporose. Dette understrekes og støttes også av kliniske eksperter som 
Legemiddelverket har vært i kontakt med. Videre administrasjon av romosozumab kan foregå i 
hjemmet, med selvadministrering. Kliniske eksperter har gitt tilbakemelding om at det i Norge er et 
fungerende opplegg for ulike administrasjonsmetoder innen osteoporosefeltet (både 
administrasjon/injeksjon hos fastlege og satt av pasienten selv). Basert på tilbakemelding fra kliniker, 
vil romosozumab i oppstartsfasen etter en eventuell innføring, bli administrert av helsepersonell. 
Dette er fordi det er få totale administrasjoner, totalt 12 injeksjoner i et fullstendig behandlingsforløp, 
samt at det vil være behov for noe tettere oppfølging og for å opparbeide seg erfaring med 
romosozumab. Dette vil følgelig kunne endre seg etter opparbeidelse av klinisk erfaring med 
romosozumab. 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
I ARCH-studien ble pasientene randomisert 1:1 til intervensjons- eller komparatorarmen. I 
intervensjonsarmen fikk pasientene subkutane injeksjoner med romosozumab som ble administrert i 
samsvar med anbefalingene som senere ble gitt i gjeldende preparatomtale. Behandlingen med 
romosozumab ble gitt i 12 måneder (dobbeltblindet studiedesign), etterfulgt av (åpen) behandling 
med alendronsyre resten av studien (Figur 2). Pasientene fikk i tillegg kalsium- og vitamin D-tilskudd 
daglig gjennom hele studieperioden. ARCH-studien var hendelsesdrevet, og analyser ble gjennomført 
etter at ≥330 pasienter i studien hadde opplevd et klinisk brudd og hadde mottatt minst 24 måneder 
med intervensjonsbehandling (12 mnd. romosozumab og 12 mnd. alendronsyre). Median 
oppfølgingstid i studien var 33 måneder. 3 654 pasienter (89 %) fullførte 12 måneder i studien og 3 150 
pasienter (77 %) fullførte perioden for primæranalysen. Årsaker til avsluttet deltakelse i studien var 
sammenlignbare mellom de to behandlingsarmene, og tilbaketrekking av samtykke var den hyppigste 
årsaken, etterfulgt av død (gjelder for begge behandlingsgrupper). Andelen pasienter som seponerte 
behandlingen (uten å avslutte deltakelse i studien) som følge av bivirkninger i perioden for 
primæranalysen var 6,5 % (133/2 040 pasienter) i romosozumab-ALN-gruppen.  
 
Innsendt modell 
Intervensjonen i den helseøkonomiske modellen er romosozumab 210 mg/mnd. Tabell 11 viser 
sammenhengen mellom den kliniske dokumentasjonen, det som er benyttet i den helseøkonomiske 
modellen, og forventet norsk klinisk praksis.  
 
Tabell 11: Overførbarhet av klinisk dokumentasjon for intervensjonen, dokumentasjon benyttet i den helseøkonomiske 
modellen og forventet norsk klinisk praksis.  

Intervensjon: 
Romosozumab 

Klinisk dokumentasjon Benyttet i den 
helseøkonomiske 
modellen 

Forventet norsk klinisk 
praksis 

Dosering Subkutan injeksjon 210 
mg/mnd. (to subkutane 
injeksjoner á 105 mg) 

Subkutan injeksjon 210 
mg/mnd. (to subkutane 
injeksjoner á 105 mg) 

Subkutan injeksjon 210 
mg/mnd. (to subkutane 
injeksjoner á 105 mg), 
settes i mage, lår eller 
overarm. Den andre 
injeksjonen skal gis 
umiddelbart etter den 
første, men på et annet 
injeksjonssted 
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Behandlingslengde Ett år (dobbeltblindet 
behandling), deretter 
umiddelbar overgang til 
(åpen) alendronsyre 
resten av studien 

Ett år, deretter 
umiddelbar overgang til 
alendronsyre i 4 år. 
Inkluderer persistens1 

Ett år, deretter umiddelbar 
overgang til antiresorptiv 
behandling, som 
alendronsyre 

Alendronsyre etter 
romosozumab  

   

Dosering 70 mg/uke 70 mg/uke 70 mg/uke 

Behandlingslengde 70 mg/uke, resten av 
studien (median 
oppfølgingstid på 33 
måneder (2,7 år) ved 
tidspunkt for 
primæranalysen)  

70 mg/uke i 4 år, og 
inkluderer persistens4.  
 
- Totalt 5 år med 
romosozumab og 
alendronsyre (1+4 år) 

Behandlingspause kan 
overveies etter 5/4 års 
behandling med 
bisfosfonater 
(alendronsyre 
alene/romosozumab+ALN), 
hvis beintettheten har økt 
så mye at frakturrisikoen 
forventes å være lav 

 
Ytterligere antagelser knyttet til behandlingsvarighet, etterlevelse og persistens blir utdypende 
forklart i sammenheng med modellering av disse faktorene i kapittel 4.1.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
I ARCH-studien ble behandling med romosozumab administrert i samsvar med det behandlingsregimet 
som senere ble anbefalt i gjeldende preparatomtale (dosering og behandlingslengde). Videre fikk 
pasientene i begge behandlingsgrupper (åpen) behandling med alendronsyre resten av studien. I 
modellen benyttes romosozumab tilsvarende det som er anbefalt i preparatomtalen og hva som er 
forventet i norsk klinisk praksis (12 måneders behandling), og alendronsyre benyttes som påfølgende 
behandling.  
 
Dosering med romosozumab i klinisk dokumentasjon og innsendt modell anses å være representativ 
for slik behandlingen av etablert/alvorlig osteoporose hos postmenopausale kvinner vil foregå i norsk 
klinisk praksis. Etter mer erfaring i norsk klinisk praksis vil det kunne være aktuelt at pasientene 
administrer romosozumab selv i hjemmet.  
 
En viktig forutsetning for å sikre tilstrekkelig ønsket effekt av osteoporoselegemidler er at pasienten 
har god etterlevelse av behandlingen/forskrivningen. Som en indikator på dette kan persistens 
benyttes. Persistens forteller hvor mange som har hentet ut resepten i henhold til anbefalt dosering, 
gjerne over en tidsperiode. Klinikere peker også på persistens som en viktig klinisk utfordring, spesielt 
knyttet til bisfosfonat-behandling. Persistens er en svært viktig forutsetning og driver i den 
helseøkonomiske modellen, både for intervensjonsbehandlingen (romosozumab 12 mnd. + 
alendronsyre 48 mnd.) og komparator (alendronsyre 60 mnd.). Antagelser og vurderinger knyttet til 
dette er presentert i kapittel 4.1.1.  

                                                           
4 Persistens viser til en form for etterlevelse av behandlingen, og forteller hvor mange som har hentet ut 
resepten i henhold til anbefalt dosering, gjerne over en tidsperiode.  
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 Komparator  
Norsk klinisk praksis 
Perorale bisfosfonater er vanligvis førstevalg ved behandling av osteoporose, herunder etablert/ 
alvorlig osteoporose, i tillegg til tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D. Alendronsyre tabletter er 
det legemidlet innen gruppen bisfosfonater som brukes hos majoriteten av pasientene. Det vises til 
diskusjon i kapitlene 1.4.2 og 1.4.3, og alendronsyre (tabletter) vurderes som relevant komparator for 
denne metodevurderingen. Dette støttes også av klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt 
med.  
 
Anbefalt dosering for alendronsyre tabletter, i henhold til preparatomtalen, er 70 mg peroralt én en 
gang ukentlig. Tidligere var også alendronsyre 10 mg tabletter markedsført i Norge, og anbefalt 
dosering var da 10 mg peroralt én gang daglig, men disse tablettene er ikke lenger markedsført i Norge 
(midlertidig utgått). Kliniker som Legemiddelverket har vært i kontakt med har også informert om at 
daglig dosering (10 mg alendronsyre) har vært lite egnet og at denne doseringen har vært lite/ikke 
brukt i de seinere år.  
 
Den optimale varigheten av behandling med bisfosfonat er ikke fastslått. Behovet for fortsatt 
behandling bør vurderes regelmessig, basert på individuell nytte-/risikovurdering, spesielt dersom 
behandlingen har vært i 5 år eller mer.  
 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
I ARCH-studien fikk pasientene som ble randomisert til komparatorarmen behandling med 
alendronsyre (tabletter) 70 mg én gang ukentlig i 12 måneder (dobbeltblindet studiedesign), deretter 
ble pasientene (åpent) behandlet videre med alendronsyre resten av studien. Pasientene fikk i tillegg 
kalsium- og vitamin D-tilskudd daglig gjennom hele studieperioden. Doseringen samsvarer med 
anbefalingene i preparatomtalen. I klinisk praksis forventes det at behandlingen fortsetter over lengre 
tid (flere år), så lenge det er observert en klinisk fordel eller at behandlingen stoppes på grunn av 
bivirkninger. I ARCH-studien var andelen pasienter som seponerte behandlingen som følge av 
bivirkninger i perioden for primæranalysen 7,2 % (146/2 014 pasienter) i alendronsyre-gruppen.  
 
Innsendt modell 
Komparator i den helseøkonomiske modellen er alendronsyre 70 mg i uken. Tabell 12 viser 
sammenhengen mellom den kliniske dokumentasjonen, det som er benyttet i den helseøkonomiske 
modellen, og forventet norsk klinisk praksis.  
 
Tabell 12: Overførbarhet av klinisk dokumentasjon for komparator, dokumentasjon benyttet i den helseøkonomiske 
modellen og forventet norsk klinisk praksis. 

Komparator: 
Alendronsyre 

Klinisk dokumentasjon Benyttet i den 
helseøkonomiske 
modellen 

Forventet norsk klinisk 
praksis  

Dosering 70 mg/uke 70 mg/uke 70 mg/uke 

Behandlingslengde Ett år (dobbeltblindet 
behandling), deretter 
umiddelbar overgang 
til åpen alendronsyre 
resten av studien 
(median 

70 mg/uke i 5 år, og 
inkluderer persistens 

Behandlingspause kan 
overveies etter 5 års 
behandling med 
bisfosfonater 
(alendronsyre), hvis 
beintettheten har økt 
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oppfølgingstid på 33 
måneder (2,7 år) ved 
tidspunkt for 
primæranalysen) 

så mye at fraktur-
risikoen forventes å 
være lav 

 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket mener at innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig til å kunne vurdere den relative 
effekten av behandling med romosozumab mot alendronsyre. Dosering og behandling med 
alendronsyre i klinisk dokumentasjon og innsendt modell anses å være representativ for slik 
(førstelinje)behandlingen av etablert/alvorlig osteoporose hos postmenopausale kvinner vil foregå i 
norsk klinisk praksis.  

 Utfallsmål  

3.4.1 Effekt 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
Tabell 13 viser en skjematisk oversikt over de ulike frakturendepunktene i ARCH-studien (kategorisert 
som primære, sekundære og eksplorative).  
 
Tabell 13: Kategorisering av frakturendepunkter i ARCH-studien (primære, sekundære og eksplorative) (19) 

 
 
Primære endepunkt - ARCH-studien 
Over en periode på 24 måneder resulterte behandling med romosozumab etterfulgt av behandling 
med alendronsyre (romosozumab-ALN) i en statistisk signifikat reduksjon i forekomsten av nye 
vertebrale frakturer sammenliknet med behandling med alendronsyre alene (ALN alene) (6,2 % 
[127/2 046 pasienter] versus 11,9 % [243/2 047 pasienter]; risk ratio 0,52; 95 % KI 0,40 - 0,66; p<0,001). 
 



20/05151  23.04.2021  Side 40/79 

 

Tilsvarende resulterte behandling med romosozumab-ALN i en statistisk signifikant reduksjon i risiko 
for kliniske frakturer (ikke-vertebrale og symptomatiske vertebrale frakturer) sammenliknet med 
behandling med ALN alene (hazard ratio 0,73; 95 % KI 0,61-0,88; p<0,001). Den kumulative 
forekomsten av kliniske frakturer i romosozumab-ALN-gruppen var 9,7 % (198/2 046 pasienter) versus 
13,0 % (266/2 047 pasienter) i ALN alene gruppen.  
 
Sekundære endepunkt - ARCH-studien 
Ved tidspunkt for primæranalysen resulterte behandling med romosozumab-ALN i en lavere risiko for 
ikke-vertebrale frakturer sammenliknet med behandling med ALN alene (hazard ratio 0,81; 95 % KI 
0,66 - 0,99; p<0,04), og med forekomst av slike frakturer hos henholdsvis 8,7 % av pasientene 
(178/2 046 pasienter) versus 10,6 % av pasientene (217/2 047 pasienter). Også en lavere risiko for 
hoftefrakturer ble observert i romosozumab-ALN-gruppen versus ALN alene gruppen (hazard ratio 
0,62; 95 % KI 0,42 - 0,92; p=0,02), og med forekomst av slike frakturer hos henholdsvis 2,0 % av 
pasientene (41/2 046 pasienter) versus 3,2 % av pasientene (66/2 047 pasienter) ved tidspunkt for 
primæranalysen.  
 
Forskjell i behandlingsrespons til fordel for romosozumab ble observert etter en behandlingsperiode 
på 12 måneder, både når det gjaldt risiko for nye vertebrale frakturer (risk ratio 0,63; 95 % KI 0,47 - 
0,85) og kliniske frakturer (hazard ratio 0,72; 95 % KI 0,54 - 0,96). Også risiko for ikke-vertebrale 
frakturer var lavere ved behandling med romosozumab enn ved behandling med alendronsyre på 
dette analysetidspunktet, men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (p=0,06).  
 
Tabell 14: Insidensrater for ulike bruddendepunkter i ARCH-studien (19) 

 
 
Videre hadde pasienter som ble behandlet med romosozumab-ALN større økning i beinmineraltetthet 
(BMD) fra baseline og fram til alle måletidspunkt, inkludert for alle målte områder i kroppen, 
sammenliknet med behandling med ALN alene. Effekten på BMD som ble oppnådd ved 12 måneders 
behandling med romosozumab, ble beholdt fram til 36 måneders behandling, dvs. også etter at 
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pasientene var blitt satt over på behandling med alendronsyre (p<0,001 for alle sammenlikninger). I 
en subgruppe av pasienter som ble fulgt opp hver 6. måned ble denne effekten på BMD observert ved 
begynnelsen av måned 6 (p<0,001 for alle sammenlikninger).  
 

 
Figur 3: Forandringer i benmineraltetthet (BMD) fra baseline ved 12, 24 og 36 måneder. Figuren til venstre viser målinger av 
BMD tatt fra bukvirvler. Figuren til høyre viser målinger av BMD tatt fra hoftebenet. NB: y-aksen viser ikke skala fra 0-100%. 

 
Innsendt modell 
Ifølge innsendt dokumentasjon er effektdata hentet fra publikasjonen til Saag et al. 2017 (24), som er 
hovedpublikasjonen basert på funnene fra ARCH-studien. Informasjon om ARCH-studien inngår også i 
EPAR (19). Effekt for sekundærendepunktet hoftebrudd, (nye) vertebrale brudd som er et 
sekundærendepunkt ved avlesing etter 12 måneder, samt andre brudd som beregnes i den 
helseøkonomiske modellen er gjengitt i kapittel 4.1.3.  Modellering av effekten til romosozumab vs. 
alendronsyre er som tidligere nevnt en kombinasjon av effektdata fra ARCH-studien, samt 
inkorporeringen av FRAX-algoritmen. Den relative risikoen produsert av modellen på bakgrunn av 
dette, samt en mer detaljert gjennomgang av risikoreduksjonen som følger av behandlingene vil bli 
utdypende forklart i sammenheng med modellering av disse faktorene i kapittel 4.1.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
De primære utfallsmålene i ARCH-studien var forekomsten av nye vertebrale frakturer til og med 
måned 24 og forekomsten av kliniske frakturer (kompositt av ikke-vertebrale frakturer og 
symptomatiske vertebrale frakturer) ved tidspunkt for primæranalysen (median oppfølgingstid på 33 
mnd.). Det var flere sekundære utfallsmål i studien, herunder også hoftefraktur. Sistnevnte frakturtype 
har den største innvirkningen på mortalitet, livskvalitet og kostnader både i litteraturen (6) og i den 
helseøkonomiske modellen, og det er derfor en styrke at dette endepunktet ble vurdert i ARCH-
studien.  
 
Legemiddelverket vurderer at ARCH-studien er av høy kvalitet og at randomiseringen synes å ha vært 
tilfredsstillende utført. Videre har romosozumab klinisk godt dokumentert og relevant effekt blant 
populasjonen som ble studert i ARCH-studien. Legemiddelverket mener at bruken av effektdata fra 
ARCH-studien i modellen er rimelig. Det er derimot viktig å påpeke at den kliniske studien som 
effektdataene er hentet fra kun har en median oppfølgingstid på 33 måneder. Effekten over tid for den 
resterende tidshorisonten i modellen er stort sett bygd på antagelser som er krevende å validere og 
som gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt resultatene som produseres av den helseøkonomiske 
modellen er troverdig over tid. Dette vil bli nærmere diskutert i Kap. 4.  
 

3.4.2 Bivirkninger 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
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ARCH-studien 
Forekomsten av uønskede medisinske hendelser (AE) og alvorlige uønskede medisinske hendelser 
(SAE) var jevnt over tilsvarende mellom de to behandlingsgruppene i den 12-måneders 
dobbeltblindede delen av studien. Tilsvarende var den kumulative forekomsten av AE/SAE 
sammenliknbar mellom behandlingsgruppene også ved tidspunktet for primæranalysen (dvs. når 
kliniske frakturer var bekreftet hos ≥330 pasienter og alle pasientene hadde fullført 24 måneders 
behandling). Tabell 15 under viser forekomst av ulike AE/SAE i de aktuelle tidsperiodene for de to 
behandlingsgruppene i ARCH-studien.  
 
Avslutning av behandling som følge av (alvorlige) AE var 6,5 % blant pasientene som fikk behandling 
med romosozumab-ALN versus 7,2 % blant pasientene som fikk behandling med ALN alene, ved 
tidspunkt for primæranalysen. Det var numerisk like mange (90) pasienter som døde i begge 
behandlingsgruppene, noe som utgjorde 4,4 % av pasientene som fikk behandling med romosozumab-
ALN versus 4,5 % av pasientene som fikk behandling med ALN alene, ved tidspunkt for primæranalysen.  
 
I løpet av de første 12 månedene av studien ble det rapportert om reaksjoner på injeksjonsstedet hos 
flere pasienter i romosozumab-gruppen (90/2 040 pasienter [4,4 %]) sammenliknet med alendronsyre-
gruppen (53/2 014 pasienter [2,6 %]). De fleste av disse var imidlertid av mild karakter. Det ble også 
observert høyere forekomst av alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter som ble behandlet 
med romosozumab sammenlignet med kontrollgruppen i løpet av den samme 12-månedersperioden, 
med 50 pasienter (2,5 %) i romosozumab-gruppen versus 38 pasienter (1,9 %) i alendronsyre-gruppen 
som rapporterte slike (oddsratio 1,31; 95 % KI 0,85-2,00). Totalt 16 pasienter (0,8 %) i romosozumab-
gruppen og 6 pasienter (0,3 %) i alendronsyre-gruppen rapporterte hjerte-ischemiske hendelser 
(oddsratio 2,65; 95 % KI 1,03-6,77), og 16 pasienter (0,8 %) i romosozumab-gruppen og 7 (0,3 %) i 
alendronsyre-gruppen rapporterte cerebrovaskulære hendelser (oddsratio 2,27; 95 % KI 0,93-5,22). 
Det ble observert kjeveosteonekrose hos totalt 2 pasienter (1 pasient [<0,1 %] i hver av 
behandlingsgruppene) i løpet av den åpne delen av studien, der alle pasientene hadde gått over til 
behandling med alendronsyre. Videre var det totalt 6 pasienter som fikk atypiske lårbeinsfrakturer i 
løpet av den åpne delen av studien (2 pasienter [<0,1 %] blant dem som fikk behandling med 
romosozumab-ALN, og 4 pasienter [<0,2 %] blant dem som fikk behandling med ALN alene).  
 
I løpet av de 18 første månedene av studien ble det oppdaget anti-romosozumab antistoffer hos 
310/2 028 pasienter (15,3 %) i romosozumab-gruppen, og nøytraliserende antistoffer hos 12 pasienter 
(0,6 %), men uten at dette gav noe tydelig utslag på effekt eller sikkerhet av behandlingen.  
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Tabell 15: Uønskede medisinske hendelser (AE) fra ARCH-studien (24) 

 
 
Innsendt modell 
Det var i utgangspunktet ikke inkludert noen bivirkninger fra ARCH-studien i UCBs basecase. Den 
helseøkonomiske modellen inkluderte kun et enkelt nyttetap forbundet med behandling med orale 
bisfosfonater. Det antatte nyttapet er på 0,0075 QALYs for 3 % av pasientene som behandles med 
perorale bisfosfonater, og tilfaller ved behandlingsstart i modellen. Dette nyttetapet er ment å 
reflektere gastrointestinale hendelser, en plage ofte assosiert med orale bisfosfonater.  
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Legemiddelverkets vurdering 
Som tidligere nevnt, ble det observert økt risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser i løpet av de 
første 12 månedene av studien, med 50 pasienter (2,5 %) i romosozumab-gruppen versus 38 pasienter 
(1,9 %) i alendronsyre-gruppen som rapporterte slike hendelser (oddsratio 1,31; 95 % KI 0,85-2,00). 
Det ble på bakgrunn av denne økte risikoen satt kontraindikasjoner i preparatomtalen for 
romosozumab for pasienter som tidligere har hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt. Det er også satt 
advarsler og forsiktighetsregler, ved at det: 

«når det bestemmes om romosozumab skal brukes til en bestemt pasient bør risiko for fraktur 
i løpet av det neste året og kardiovaskulær risiko basert på risikofaktorer (f.eks. fastslått 
kardiovaskulær sykdom, hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking, alvorlig 
nyresvikt, alder) tas i betraktning. Romosozumab bør kun brukes hvis forskriver og pasient er 
enige om at nytten er større enn risikoen. Hvis pasienten rammes av et hjerteinfarkt eller et 
hjerneslag under behandling, skal behandling med romosozumab avbrytes».  

På bakgrunn av denne kontraindikasjonen har UCB ikke inkludert noen form for risiko for 
kardiovaskulære hendelser i den helseøkonomiske modellen. UCB argumenterte med at pasienter 
med forhøyet risiko for kardiovaskulære hendelser ikke vil starte på behandling med romosozumab. 
Legemiddelverket vurderer at selv om pasienter med klart størst risiko for kardiovaskulære hendelser 
sannsynligvis ikke vil få behandling med romosozumab, finner vi ikke at det er plausibelt at risikoen er 
fullstendig eliminert og kan settes til null i den helseøkonomiske modellen. Risikofaktorene som er 
listet opp under forsiktighetsregler i preparatomtalen er til dels nokså generelle (bl.a. alder, diabetes, 
og høyt blodtrykk), og Legemiddelverket mener det er sannsynlig at noen pasienter med kjente eller 
ukjente risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser vil få behandling med romosozumab i klinisk 
praksis. Etter gjentatte forespørsler mottok Legemiddelverket en modell fra UCB hvor risikoen for 
kardiovaskulære hendelser for den gjenværende populasjonen var innarbeidet, etter at pasienter med 
den aktuelle kontraindikasjonen var trukket ut, som vist i Tabell 16.  
 
Tabell 16: Risiko for kardiovaskulære hendelser fordelt på påfølgende 6-måneders intervaller. Fordeling mellom 
intervensjonsarmen og komparatorarmen, som inngår i den helseøkonomiske modellen 

Tidsperiode (måneder) Romosozumab-ALN Alendronsyre 

 Kardiovaskulære hendelser 
Subpopulasjon uten kontraindikasjon 

Kardiovaskulære hendelser 

0-6 2,10 1,0 

7-12 2,10 1,0 

13-18 2,10 1,0 

19-24 2,10 1,0 

25 --> 60 1,0 1,0 

 
Når det gjelder øvrige bivirkninger knyttet til både behandling med alendronsyre og romosozumab, 
etterfulgt av alendronsyre, er det en svakhet at ikke bivirkningene (verken kostnader eller nyttetap) 
fra ARCH-studien er integrert i den helseøkonomiske modellen. Kun nyttetapet forbundet med 
behandling med orale bisfosfonater er inkludert. Dette tilfaller som sagt ved behandlingsstart med 
alendronsyre i modellen, altså ved dag 0 for komparatorarmen, og ved dag 366 for intervensjonsarmen 
(tidspunkt for når pasientene går over fra romosozumab til sekvensiell alendronsyre).  
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Legemiddelverket godtar den nye innsendte helseøkonomiske modellen, med hensyn til inklusjon av 
risiko for kardiovaskulære hendelser for subpopulasjonen uten tidligere hjerneslag eller hjerteinfarkt. 
Legemiddelverket stiller seg dog kritisk til at det er lagt svært lite vekt på inklusjon av bivirkninger, for 
både intervensjon og komparator. Dette forventes imidlertid ikke å ha større innvirkning på resultatet.  
 

3.4.3 Helsenytte/helsetap 
Innsendt dokumentasjon 
Helsenytte i form av kvalitetsjusterte leveår ble beregnet med utgangspunkt i livskvalitetsvekter/ 
QALY-vekter relatert til de ulike bruddtypene. QALY-vektene som ble brukt i modellen er basert på 
eksterne data fra ICUROS-studien. ICUROS-studien «The International Costs and Utilities Related to 
Osteoporotic Fracture Study» er en sammenstillingsstudie/database som hadde som formål å vurdere 
livskvaliteten til osteoporosepasienter som pådro seg brudd. Studien samlet inn kostnader og 
livskvalitetsdata ved 4 måneder, 5-12 måneder og 13-18 måneder etter at pasienten pådro seg et 
brudd.  
 
Innsendt modell 
Livskvalitetsdata fra ICUROS-studien er anvendt i modellen ved at pasienter i en begrenset tidsperiode 
etter et brudd opplever en nedgang i den generelle aldersspesifikke nytteverdien, til nytteverdien som 
er hentet fra ICUROS-studien. Nytteverdien for den generelle befolkningen er hentet fra undersøkelser 
av EQ-5D og TTO5-målinger fra den britiske befolkningen. Livskvaliteten er avhengig av hvor pasienten 
får bruddet. Som vist i Tabell 17 er det antatt at nedgangen i livskvalitet forbundet med de ulike 
bruddstedene har en varighet på ett år.  
 
Tabell 17: Livskvalitetsdata benyttet i UCBs basecase 

 
 
Legemiddelverkets vurdering  
Livskvalitet i ICUROS ble målt med EQ-5D-3L. Det er publisert flere artikler som viser utvalgte data for 
livskvalitet målt gjennom ICUROS-studien, men ICUROS-databasen er ikke åpent tilgjengelig, så 
Legemiddelverket har ikke hatt mulighet til å vurdere eller validere disse dataene tilstrekkelig.  
 
Gjennom ulike kilder oppdaget Legemiddelverket at det i ARCH-studien ble samlet inn EQ-5D-5L 
livskvalitetsdata, men disse var ikke beskrevet i den innsendte dokumentasjonen fra UCB. Ifølge 
Legemiddelverkets retningslinjer (26) må det begrunnes dersom det er gjort målinger av livskvalitet 
med EQ-5D i de kliniske studiene som ligger til grunn for relativ effekt, og disse ikke benyttes i den 

                                                           
5 TTO – Time trade-off  
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helseøkonomiske analysen. Legemiddelverket etterspurte derfor disse dataene, samt begrunnelse for 
hvorfor disse ikke ble benyttet i UCBs analyse. UCB har ikke levert disse dataene. Tilbakemeldingene 
fra UCB var at: 

- HRQoL-data ble ikke innhentet direkte etter at benbruddet oppstod, men ved faste 
måletidspunkter i studien. Det ble dermed ansett at det kunne ta for lang tid fra et benbrudd 
skjedde, til livskvalitet ble målt. 

- Pasientene i studien hadde allerede opplevd et brudd ved inklusjon i studien, og det eksisterte 
derfor ikke noe anslag for livskvalitet før en bruddhendelse. Dermed var det ikke mulig å reelt 
måle nedgangen i livskvalitet før og etter et brudd.  

 
Legemiddelverket anser ikke dette som tilstrekkelige begrunnelser for ikke å levere EQ-5D-5L 
livskvalitetsdata fra ARCH-studien. Med hensyn til siste argument, tilsier indikasjonsordlyden for 
romosozumab at det skal ha vært et tidligere brudd og følgelig at dette ikke er relevant begrunnelse 
for å forkaste livskvalitetsdata innsamlet gjennom ARCH-studien. Legemiddelverket vil dessuten 
påpeke at de resultatene vi har funnet for EQ-5D-5L-data fra ARCH-studien ikke viste signifikante 
forskjeller i de fem domenene6 mellom romosozumab og alendronsyre ved måletidspunktene 6 
måneder og 12 måneder, samt for romosozumab-ALN og ALN alene ved 18, 24 og 30 måneder. Ved 
siste måletidspunkt (36 måneder) var alle fem domene i favør av ALN alene.  
 
Legemiddelverket bemerker at UCB unnlater å levere livskvalitetsdata fra ARCH-studien, og vurderer 
at det ville være en stor fordel å kunne sammenligne livskvalitetsverdiene innhentet i ARCH-studien 
med andre kilder, uavhengig av om de ble benyttet i den helseøkonomiske modellen eller ikke. 
Livskvalitet forbundet med osteoporose har blitt undersøkt flere ganger i tilgjengelige studier, blant 
annet av Peasgood et al. (2) som har vurdert EQ-5D-data innhentet fra flere studier, samt at NICE har 
gjennomført en større sammenligningsanalyse av behandlingsalternativer innenfor osteoporose, som 
også inkluderte livskvalitetsdata (27).  
 
Tabell 18: HRQoL-verdier levert i innsendt dokumentasjon, samt andre kilder for livskvalitetsvekter 

  Hoftebrudd 
Ryggsøylebrudd (vertebrale brudd), 
modellert effektendepunkt 

Andre brudd 

  
Første 

år 

Andre og 
påfølgende 

år 
Første år 

Andre og 
påfølgende år 

Første år 
Andre og 

påfølgende år 

Innsendt 
dokumentasjon 

0,545 0,857 0,671 0,841 0,791 0,952 

NICE TA464 
(27) 

0,69 0,85 0,68 0,66 NR  NR  

Peasgood et al. 
(2) 

0,7 0,8 0,59 0,929 0,902 NR 

 
Ettersom fremstillingen av data fra ICUROS-databasen ikke er transparent, velger Legemiddelverket å 
endre livskvalitetsverdiene til verdier fra Peasgood et al. (2), som tidligere er vurdert av 
Legemiddelverket, og som også ble benyttet i metodevurderingen av legemidlet denosumab (Prolia) 
til samme indikasjon. Legemiddelverket endrer i tillegg nyttevekter for den generelle befolkningen fra 
britiske verdier, til å være basert på anslagene til Stavem et al. for den generelle befolkningen i Norge 
(28) (Tabell 34). 
 
  

                                                           
6 Mobility, self-care, usual activites, pain/discomfort, anxiety/depression 
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4 Økonomisk analyse  
UCB har sendt inn en kostnad-per-QALY-analyse (CUA) som sammenligner romosozumab med 
alendronsyre hos postmenopausale kvinner med etablert/alvorlig osteoporose og høy risiko for 
fraktur. Vurderingen tar utgangspunkt i gjeldende markedsførte indikasjon for romosozumab.  
 
UCB har som dokumentasjonsgrunnlag for denne metodevurderingen levert inn en sammenlikning av 
behandling med romosozumab i 12 måneder etterfulgt av opptil 48 måneders behandling med 
alendronsyre (romosozumab-ALN), versus behandling med alendronsyre alene (ALN alene) i opptil 60 
måneder, hos postmenopausale kvinner med (etablert/alvorlig) osteoporose og høy risiko for fraktur 
(basert på ARCH-studien). I ARCH-studien blir romosozumab sammenliknet med en aktiv komparator 
(alendronsyre), som vurderes som relevant komparator i henhold til norsk klinisk praksis, gitt de 
forutsetninger som er redegjort for tidligere i rapporten (kapittel 1.4.3 og kapittel 2). Med dette som 
utgangspunkt, mener Legemiddelverket at ARCH-studien er mest relevant for denne 
metodevurderingen og som datakilde for den helseøkonomiske modellen.  

 Modell, metode og forutsetninger 

4.1.1 Modellstruktur 
UCB har sendt inn en mikrosimuleringsmodell med Markov-struktur for å kvantifisere effekten og 
kostnadene forbundet med bruk av romosozumab versus alendronsyre for pasientpopulasjonen. Ifølge 
firma er pasientpopulasjonen som er analysert i modellen basert på pasientpopulasjonen som er 
studert i ARCH-studien.  
 
Modellen er designet med den hensikt å fange opp kliniske, økonomiske og livskvalitetsmessige 
aspekter ved osteoporose, samt den forventede nytten av behandlingens evne til å forebygge 
fremtidige benbrudd.  
 

Figur 4: Modellstruktur (kilde: innsendt dokumentasjon fra UCB) 
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Modellen inkluderer 5 ulike helsetilstander: 

- Risikosituasjon (at risk): Alle pasientene oppholder seg i denne, og illustrer det faktum at 
pasienter med etablert/alvorlig osteoporose til enhver tid har en høyere risiko for en (ny) 
bruddhendelse enn en frisk populasjon.  

- Hoftebrudd (hip fracture), ryggsøylebrudd (vertebral fracture) og andre brudd ekskludert 
brudd i hofte og rygg (non-hip, non-vertebral fracture): Disse lokasjonene av brudd er oftest 
korrelert med osteoporose. Det er ingen restriksjoner i sekvensen av bruddlokasjon.  

- Død (death): en absorberende helsetilstand.  
 
Legemiddelverkets vurdering av modellstruktur 
Modellstrukturen er greit beskrevet i den innsendte dokumentasjonen, og fremstår som fornuftig gitt 
sykdommens manifestasjon. Legemiddelverket har god kjennskap til mikrosimuleringer med Markov-
struktur. Legemiddelverket vil derimot påpeke at modellen innehar beregninger som er svært 
tidkrevende å gjennomføre og med mange inputvariabler som er krevende å validere, og vurderer at 
en mer forenklet modell kunne vært å foretrekke. 
 

4.1.2 Metode 
UCB har inkludert to valgmuligheter for modelleringen av risikofaktorene, herunder de ulike risikoene 
for brudd, en såkalt tradisjonell modell og FRAX-modellen. Ulikheten mellom de to modellene er 
hovedsakelig knyttet til hvilken måte risikoen for fraktur/brudd kalkuleres, og da spesielt med hensyn 
til graden/nivået/antallet risikofaktorer som inkluderes.  
 
FRAX 
FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) er et verktøy for å kalkulere en osteoporosepasients 10-års 
sannsynlighet for å pådra seg et benbrudd (hofte, rygg, arm, skulder). FRAX er utviklet ved 
Universitetet i Sheffield og er basert på metaanalyser av pasientpopulasjoner fra Europa, Nord-
Amerika, Asia og Australia. Den tradisjonelle modellen inkluderer følgende parametere for å beregne 
den relative risikoen for å oppleve benbrudd: alder, bentetthet og prevalensen av benbrudd. Andre 
klinisk relevante risikofaktorer er antatt lik som prevalensen av risikofaktorer i den tilsvarende friske 
generelle befolkningen som undersøkes. Ifølge UCB er den kalkulerte relative risikoen for benbrudd 
produsert av FRAX-modellen ikke direkte sammenlignbar med den tradisjonelle metoden. Ifølge 
klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med, finnes det flere verktøy for å vurdere 
bruddrisiko hos osteoporosepasienter, hvorav FRAX er nærmest enerådende. Dette fordi den har en 
egen risikoskår basert på norske epidemiologiske data. FRAX benyttes både av osteoporosesykepleiere 
og av leger som behandler osteoporose. Legemiddelverket velger derfor å fokusere på og gå videre 
med denne (FRAX) metoden for risikomodellering i CUA-analysen.  
 
Modellering av endring av relativ risiko for benbrudd over tid  
En forhøyet risiko for benbrudd hos en enkeltpasient kan endre seg over tid, samt om pasienten faktisk 
opplever et benbrudd eller ikke. På bakgrunn av dette er det i modellen inkludert en funksjon som 
oppdaterer den relative risikoen for benbrudd og mortalitet, som er estimert fra FRAX-algoritmen, i 
spesifikke intervaller. Modellen oppdaterer alderen og historiske benbrudd hos pasienten i de 
gjentatte kalkuleringene av relativ risiko. Alle andre risikofaktorer er holdt konstante, da det ikke 
foreligger data for at prevalensen av disse øker med alder. Risikoen for å pådra seg et benbrudd i 
modellen avhenger av tre elementer: 

1. Risikoen for benbrudd i den generelle befolkningen 
2. Den økte risikoen for å pådra seg et benbrudd som kan tilskrives osteoporose (relativ risiko) 
3. Risikoreduksjonen som kan følge av behandling for osteoporose  
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Som følger vil risikoen for å oppleve et benbrudd i modellen kalkuleres;  
 
Formel 1: Risikoen for å oppleve et benbrudd i modellen 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑓ø𝑙𝑔𝑒 𝑎𝑣 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 

 
Modellering av risiko for benbrudd 
Gitt manifesteringen og utviklingen av sykdommen, er det evidens for at et opplevd brudd øker 
risikoen for gjentatte brudd over pasientens livstid. Det foreligger noe evidens for at risikoen for 
benbrudd er høyest i den nærmeste tiden etter et allerede opplevd benbrudd, mens risikoen for nye 
benbrudd synker igjen dersom pasienten ikke opplever et nytt benbrudd i tiden rett etter et benbrudd. 
En svakhet, ifølge UCB, er at FRAX metoden ikke tilstrekkelig klarer å fange opp den overnevnte 
tidsavhengige risikoen.  
 
For å fange opp og beregne dette har UCB befolket modellen med den relative risikoen for individer 
uten brudd, etter 1, 2 og 3 brudd, etter bruddsted og aldersgruppe. Modellen rekalkulerer derfor den 
relative risikoen ved hvert nye bruddtilfelle for å justere for den økte sannsynligheten for et nytt 
benbrudd i den nærmeste tiden etter et tidligere brudd. Risikoen for benbrudd er derfor estimert som 
en funksjon av:  

(I) risikoen for benbrudd i den generelle befolkningen, 
(II) den relative risikoen estimert gjennom FRAX for en gitt pasientprofil, 
(III) den maksimale tidsavhengige relative risikoen for benbrudd, og 
(IV) den relative risikoen for brudd estimert av FRAX-algoritmen.  

 

 
Figur 5: Illustrasjon av forløpet  

Figur 5 er en illustrasjon av et mulig forløp for en pasient etter benbrudd og den forhøyede risikoen for nye benbrudd:  
T0: Ved baseline har pasienten ingen historiske benbrudd. Modellen simulerer risiko for benbrudd basert på Formel 1.  
T1: Pasienten i simuleringsmodellen opplever sitt første benbrudd. Her vil risikoen for et nytt brudd følge punktene I-IV i 
avsnittet over Figur 5.  
T2: Pasienten opplever sitt andre benbrudd og den relative risikoen øker ytterligere og rekalkuleres igjen på bakgrunn av 
punktene I-IV.  
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Effektdataene som ligger til grunn for beregning av risikoreduksjonen gjennom romosozumab er vist i 
Tabell 14, hvorav utfallet av risikoberegningene, altså effekten av romosozumab på FRAX-algoritmen 
og populasjonen produsert av mikrosimuleringen som forklart ovenfor, er vist i Tabell 19 og Tabell 
20.  
 
Tabell 19: Effektdata presentert som relativ risiko som utgår fra den helseøkonomiske modellen for intervensjonen 
(romosozumab-ALN.) 

Tidsperiode 
(måneder) 

Hoftebrudd (KI) Vertebrale brudd (KI) Andre brudd (KI) 

0-6 0,51 (0,27-0,98) 0,31 (0,16-0,60) 0,53 (0,36-0,77) 

7-12 0,38 (0,21-0,68) 0,31 (0,18-0,53) 0,52 (0,42-0,64) 

13-18 0,28 (0,18-0,44) 0,15 (0,08-0,27) 0,66 (0,55-0,79) 

19-24 0,28 (0,18-0,45) 0,15 (0,09-0,23) 0,66 (0,54-0,79) 

25-30 0,28 (0,20-0,39) 0,15 (0,11-0,21) 0,66 (0,57-0,78) 

31-36 0,28 (0,21-0,38) 0,15 (0,10-0,21) 0,66 (0,57-0,77) 

37-42 0,28 (0,21-0,38) 0,15 (0,10-0,21) 0,66 (0,57-0,77) 

43-48 0,28 (0,21-0,38) 0,15 (0,10-0,21) 0,66 (0,57-0,77) 

49-54 0,28 (0,21-0,38) 0,15 (0,10-0,21) 0,66 (0,57-0,77) 

55-60 0,28 (0,21-0,38) 0,15 (0,10-0,21) 0,66 (0,57-0,77) 

 
Tabell 20: Effektdata presentert som relativ risiko som utgår fra den helseøkonomiske modellen for komparator (ALN alene) 

Tidsperiode 
(måneder) 

Hoftebrudd (KI) Vertebrale brudd (KI) Andre brudd (KI) 

0-6 0,64 (0,17-2,42) 0,49 (0,28-0,85) 0,65 (0,44-0,95) 

7-12 0,64 (0,17-2,42) 0,49 (0,28-0,85) 0,65 (0,44-0,95) 

13-18 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 

19-24 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 

25-30 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 

31-36 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 

37-42 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 

43-48 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 

49-54 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 
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55-60 0,50 (0,18-1,38) 0,39 (0,28-0,53) 0,83 (0,55-1,24) 

 
Bruddrisikoen for normalpopulasjon  
Insidensen og relativ risiko for den normale friske populasjonen er hentet fra flere kilder, avhengig av 
bruddlokasjon. Data for hoftebrudd er hentet fra en observasjonsstudie i Edinburgh, for ryggsøyle og 
andre brudd er hentet fra en observasjonsstudie fra Malmö (29, 30).  
 
Persistens (fullføring av hele forskrivningen) 
Data for persistens er hentet fra ulike kilder og baseres på ulike antagelser. Data for persistens av 
alendronsyre er hentet fra studien til Li et al. 2011 (5). Persistensratene som er benyttet i den 
helseøkonomiske modellen er presentert i Tabell 21. Her kan det observeres at det f.eks. antas en 
persistensrate på 0,38 for pasienter som mottar ALN alene etter 1 år på behandling, basert på data fra 
Li et al. 2011. Denne studien ble utført på data fra en allmennlegedatabase fra England. Andre 
antagelser rundt persistens er som følger: 

- Antagelse om 90 % persistens på ett års behandling med romosozumab er basert på data fra 
ARCH-studien. Det er ikke rapportert persistens for alendronsyre fra ARCH-studien.  

- Ettersom persistensen for romosozumab var meget høy i ARCH-studien, antar UCB at dette er 
overførbart til det videre behandlingsregimet med alendronsyre etter romosozumab. For 
pasienter som gikk over til alendronsyre etter 12 måneders behandling med romosozumab, 
ble det derfor antatt en persistens på 85 % av persistensen til denosumab, som er den 
behandlingen med høyest persistensrate blant tilgjengelige behandlingsalternativer i dag. 
Data for persistens til denosumab er hentet fra Karlsson et al. 2015 (31).  

- Data for persistens til alendronsyre er som sagt hentet fra Li et al., uten at dette valget 
beskrives nærmere i den innsendte dokumentasjonen fra UCB.  

 
Følgende persistensrater er benytte av UCB i den innleverte helseøkonomiske modellen:  
 
Tabell 21: Persistensrater benyttet i UCBs basecase 

Tid 
(år etter oppstart) 

Romosozumab  Alendronsyre etter 
romosozumab  

Alendronsyre 

0,5 0,90 - 0,49 

1 0,90 - 0,38 

1,5 0,00 0,85 0,34 

2 0,00 0,71 0,30 

2,5 0,00 0,59 0,27 

3 0,00 0,53 0,24 

3,5 0,00 0,47 0,22 

4 0,00 0,43 0,20 

4,5 0,00 0,38 0,19 

 
Offset tid (tid til opphør av behandlingseffekt) 
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Effekten av osteoporosebehandlingen vedvarer antageligvis en viss periode etter at behandlingen er 
avsluttet, en periode som ofte kalles offset tid. Det er antatt ulik offset tid for de to behandlingene, 
alendronsyre og romosozumab. UCB har antatt at effekten avtar med samme rate som persistensraten 
av legemidlet. Dette innebærer at en pasient som behandles med romosozumab i ett år vil ha mistet 
effekten etter ett år etter avsluttet behandling. En pasient som behandles med romosozumab i ett år 
med en umiddelbar overgang til alendronsyre i fire år vil ha en effekt av legemidlet i inntil fem år etter 
avsluttet behandling, med en lineær nedgang etter behandlingsstopp. En skjematisk fremstilling av 
antagelsen er vist i Figur 6.  
 

 
Figur 6: Skjematisk fremstilling av offset tiden etter behandlingsoppstart.  

Når det ikke gjenstår noen form for behandlingseffekt følger pasienten risikoprofilen som beregnet av 
FRAX for den gjenstående levetiden til pasienten. UCB har inkludert valg for offset tid i modellen. 
Antagelsen ovenfor følger en «dynamisk» offset tid, hvor effekten sakte, men lineært, synker over tid 
etter behandlingsstopp. Et annet alternativ er «fixed» offset tid, hvor det kan settes en fast offset tid 
som kan være både kortere eller lengre enn antatt i UCBs basecase.  
 
Dødelighet  
Aldersspesifikk dødelighet er i modellen basert på data fra den nasjonale statistikkbanken fra England 
med dødelighet for kvinner i alderen 50–100 år for perioden 2014-2016. Sykdomsspesifikk dødelighet 
assosiert med osteoporose er tilknyttet overdødeligheten som skyldes modellerte brudd. UCB har 
antatt en overdødelighet på 20 % etter brudd i hofte og ryggsøyle basert på en studie fra en norsk 
bruddatabase, og at dødelighet forekommer som en direkte konsekvens av disse bruddene og ikke 
eventuell komorbiditet hos pasienten (32). Denne overdødeligheten er satt til å vare i 8 år.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
 
Legemiddelverkets vurdering av metode 
Selv om modellstrukturen fremstår som fornuftig og hensiktsmessig gitt sykdommen og pasient-
populasjonen, er den oversendte helseøkonomiske modellen fra UCB kompleks og basert på flere ulike 
datakilder utover ARCH-studien. Mye av dette kan tilskrives implementering av FRAX-algoritmen inn i 
modellverket. Modellen innehar beregninger som er svært tidkrevende å gjennomføre, og graden av 
input-variabler gjør det krevende å både teste modellen gjennom ulike scenarier og vurdere 
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plausibiliteten til resultatene som produseres. Til tross for dette har Legemiddelverket vurdert at FRAX-
algoritmen er fornuftig å bruke til bakgrunnsberegning av bruddrisiko, ettersom den er basert på 
norske epidemiologiske data, og klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med viser til den 
utstrakte bruken av dette verktøyet i norsk klinisk praksis. Klinikere har imidlertid også gitt 
tilbakemelding om at FRAX har blitt kritisert for å være for fokusert på hoftebrudd. Dette fordi det kun 
er BMD T-score i hofte som legges inn, samt at også arvelig hoftebrudd vektlegges. En grunn til at det 
legges inn hvorvidt mor/far har hatt et hoftebrudd, er fordi osteoporose kan skyldes D-vitaminmangel, 
som igjen kan være arvelig. Dette har ført til at spesielt risikoen for vertebrale brudd underestimeres. 
Grunnet underestimeringen av risikoen for vertebrale brudd i FRAX-modellen, er det derfor også 
mulighet for at modellen underestimerer risikoen for brudd andre steder enn i hofte. Dette er en 
svakhet ved FRAX-metodikken.  
 
Legemiddelverkets vurdering av persistens  
Persistens er av stor betydning for resultatet i den helseøkonomiske modellen. Antagelser og input-
verdier for persistens er nøye diskutert i tidligere metodevurderinger fra Legemiddelverket når det 
gjelder bruk av osteoporosemedikamenter (3, 33). Det er også gjort flere studier av persistens for ulike 
osteoporoselegemidler både nasjonalt og internasjonalt. Kilden for data for persistens for 
alendronsyre i denne modellen er hentet fra engelske forskrivninger i primærhelsetjenesten i perioden 
1995 til 2008. Studien undersøkte behandlingsnaive postmenopausale kvinner over 50 år som fikk 
forskrevet orale legemidler til behandling av osteoporose. Formålet med studien var blant annet å 
kartlegge persistens hos behandlingsnaive pasienter, i tillegg til å se på overgangen mellom ulike typer 
orale osteoporoselegemidler. På midten av 1990-tallet var legemiddelformuleringen av alendronsyre 
begrenset til 10 mg, som måtte administreres daglig. Formuleringen med 10 mg er ikke lenger 
markedsført i Norge (midlertidig utgått). Endringen fra 10 mg en gang daglig til 70 mg en gang ukentlig 
ser ut til å påvirke persistensen i svært positiv grad i publikasjonen til Li et al. 2011 (5). Tilbakemeldinger 
fra kliniker som Legemiddelverket har vært i kontakt med, bekrefter at daglig dosering med 
alendronsyre (10 mg) har vært lite egnet grunnet ubehag og komplikasjoner for pasientene og at denne 
doseringen har vært lite/ikke brukt i de seinere år.  
 
I den samme studien som benyttes av UCB, kan man observere at persistensen er nesten fem ganger 
så høy med 70 mg alendronsyre en gang ukentlig som 10 mg alendronsyre daglig (5). Fra studien 
fremkommer det også at persistensen har økt over tid i tidsrommet som dataene er hentet fra. I 
publikasjonen hevdes det at dette kan sees i forbindelse med utviklingen av andre legemidler som har 
gått fra daglig til ukentlig dosering, slik at det blir færre administrasjoner for pasienten å forholde seg 
til. Derimot kan det ikke observeres bedring i persistens for legemidler som administreres månedlig 
sammenlignet med de som administreres ukentlig. Totalt mener forfatterne av studien at økningen i 
persistens kan tilskrives flere forhold, både nye terapier/doseringsregimer, endring i pasient-
populasjonen og/eller økt fokus på behandling av sykdommen.  
 
Klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med peker også på persistens som en viktig klinisk 
utfordring, spesielt knyttet til bisfosfonat-behandling. Klinikere ble presentert for verdiene for 
persistens som inngår i den helseøkonomiske modellen fra UCB, og det ble gitt tilbakemelding på at 
den store forskjellen mellom persistensverdier for alendronsyre, avhengig av om pasienten mottok 
behandling med romosozumab i forkant eller ikke, var noe uforklarlig. Persistens på 0,24 på 
alendronsyre (alene) etter 3 år ble ansett som lavere enn det som antas å være tilfelle i Norge. Kliniker 
gav ytterligere tilbakemelding på at en av de vanligste årsakene til seponering av alendronsyre er 
smerter i muskel-/skjelettsystemet, og at det teoretisk sett kan være en mulighet for høyere persistens 
på alendronsyre i romosozumab-armen om man tilskriver at effekten på osteoklastene allerede er 
utført gjennom behandlingen med romosozumab og at bivirkningene derfor kan være mindre. En av 
de andre vanligste årsakene til seponering av alendronsyre er bivirkninger relatert til gastrointestinale 
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hendelser, og disse vil på den andre siden være helt uavhengig av hvorvidt man har mottatt behandling 
med romosozumab i forkant av oppstart med alendronsyre.  
 
Persistensratene for alendronsyre som er lagt til grunn i UCBs helseøkonomiske modell er også 
vesentlig lavere enn det som tidligere er benyttet i metodevurderinger som Legemiddelverket har 
utført for legemidler til behandling av osteoporose. Persistensratene er også satt lavere enn det som 
UCB selv har satt i innsendt dokumentasjon til metodevurdering i Sverige (7). Legemiddelverket ser 
ingen grunn til at persistens skulle være forskjellig i norsk og svensk populasjon. Å anta en persistens 
for påfølgende behandling med alendronsyre etter romosozumab på linje med det som er observert 
for denosumab, som er en behandling som gis to ganger i året versus alendronsyre som tas en gang 
ukentlig, mener Legemiddelverket er urimelig. Legemiddelverket vil også henvise til en norsk studie av 
Devold et al., som viste at av pasientene som fikk alendronsyre, var det fortsatt 72 % som hentet ut 
resepter etter 2 års bruk i enkelte områder av Norge. Legemiddelverket har valgt å legge til grunn 
persistensraten for det nasjonale gjennomsnittet, som viste at omtrent 50 % av pasientene fremdeles 
hentet ut resepter etter 2 år (Figur 7) (4). Studien til Devold et al. skilte ikke på alvorlighetsgraden av 
osteoporose med hensyn til persistensratene, og det er en mulighet for at pasienter med 
etablert/alvorlig osteoporose kan ha en både høyere eller lavere persistensrate enn for «alle» 
osteoporosepasienter for øvrig.   
 

 
Figur 7: Persistensrater for alendronsyre over behandlingsår, i Norge. Fordelt på menn og kvinner (kilde: Devold et al. 2012) 

Legemiddelverket legger derfor til grunn UCBs scenario med hensyn til persistens for romosozumab, 
da denne er hentet fra ARCH-studien, men benytter tall for persistens for alendronsyre fra Devold et 
al., slik det også er benyttet i metodevurderingen av denosumab ved etablert/alvorlig osteoporose (3). 
Legemiddelverket endrer også persistensraten for alendronsyre for pasienter som har mottatt 
romosozumab i 12 mnd. i forkant, til samme rate som alendronsyre alene. Endring av persistens har 
som sagt stor innvirkning på resultatet, og Legemiddelverket har derfor utført flere scenarioanalyser 
med hensyn til dette. Disse fremkommer i kapittel 4.2.3. 
 
Tabell 22: Legemiddelverkets inputverdier for persistens i den helseøkonomiske modellen 

Tid 
(år etter oppstart) 

Romosozumab  Alendronsyre etter 
romosozumab  

Alendronsyre 

0,5 0,90 - 0,75 
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1 0,90 - 0,65 

1,5 0,00 0,75 0,60 

2 0,00 0,65 0,55 

2,5 0,00 0,60 0,51 

3 0,00 0,55 0,46 

3,5 0,00 0,51 0,40 

4 0,00 0,46 0,32 

4,5 0,00 0,40 0,32 

5 0,00 0,32 0,32 

 
Legemiddelverkets vurdering av offset tid  
Det eksisterer antagelser knyttet til offset tid for osteoporoselegemidler, spesielt med hensyn til 
virkningsmekanismen. UCB har derimot ikke forelagt noen studier som viser effekten av romosozumab 
på bruddreduksjon utover studieperioden, og offset tid er som sagt satt lik persistensen på henholdsvis 
romosozumab og alendronsyre, som i dokumentasjonen fra UCB blir kalt dynamisk. Det er gjort lite 
studier med hensyn til offset tid, men en ofte benyttet tilnærming er å anta en sammenheng mellom 
behandlingsvarighet og offset-tid. I tidligere metodevurderinger gjennomført av Legemiddelverket har 
offset-tiden for alendronsyre variert mellom 2-5 år (3, 33). Også i disse metodevurderingen var det 
krevende å vurdere offset tid, da det ikke forelå god dokumentasjon for denne antagelsen. Dette 
gjelder også et nytt legemiddel som romosozumab, hvor data på langtidsvirkningene på benstrukturen 
ikke ennå foreligger.  Legemiddelverket fikk sent i saksbehandlingsperioden ny informasjon knyttet til 
antagelsen om offset tid for romosozumab fra UCB. Nye presenterte data knyttet til anabolske 
preparater viser at offset-tiden er noe lengre enn behandlingsvarighet, slik man i større grad antar for 
f.eks. teriparatid. 
 
Legemiddelverket vurderer at det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen og lengden på offset tiden, 
og at å koble offset tid til persistensen gjennom den dynamiske tilnærmingen er en for sterk antagelse 
å legge til grunn uten tilstrekkelig dokumentasjon. Å knytte disse to parameterne sammen skaper 
dessuten store ringvirkninger i modellen ved endring av den ene eller den andre forutsetningen. 
Legemiddelverket har derfor valgt å gjøre offset-tiden «fixed», og satt offset-tiden for romosozumab-
ALN til 2 år for romosozumab, samt samme offset tid for alendronsyre som i ALN-armen alene. Dette 
er også lagt til grunn i scenarioanalysen fra UCB når det benyttes fixed offset tid. For offset tid for 
alendronsyre benytter Legemiddelverket seg av samme antagelsen som er lagt til grunn i 
scenarioanalysen til UCB, 3 år, som sammenfaller godt med tidsintervallet beskrevet ovenfor (2-5 år). 
Legemiddelverket har utført scenarioanalyser for å belyse størrelsen av usikkerheten knyttet til offset 
tid, og innvirkningen dette har for resultatet (se kapittel 4.2.3).  
 
Legemiddelverkets vurdering av dødelighetsinput  
Legemiddelverket har vurdert det som mest hensiktsmessig å benytte seg av aldersspesifikk dødelighet 
fra den norske befolkningen i denne metodevurderingen. Aldersspesifikk dødelighet for kvinner i 
Norge i alderen 50 år til 100 år er hentet fra tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2019 og er anvendt i 
modellen for Legemiddelverkets hovedanalyse. Dette ble også implementert i modellen fra UCB, etter 
spørsmål fra Legemiddelverket om bruk av britiske vs. norske dødelighetstall. UCBs antagelse om 20 % 
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overdødelighet etter brudd i hofte, ryggsøyle og andre brudd, og varigheten på i 8 år, er i samme 
størrelsesorden som brukt i tidligere metodevurderinger fra Legemiddelverket.  
 
Oppsummert godtar Legemiddelverket majoriteten av antagelsene og metodene som UCB har 
benyttet i sitt basecase, men endrer følgende: 

o Bruddhistorie – endrer fra at det må ha oppstått et brudd innen de 12 siste månedene før 
oppstart på romosozumab, til å gjelde at det generelt må ha forekommet et tidligere brudd 
(Kap. 3.1). 

o Persistens – persistensrate for alendronsyre hentet fra Devold et al., og samme 
persistensrate for alendronsyre uavhengig av om man har mottatt 12 mnd. behandling med 
romosozumab i forkant av oppstart på alendronsyre.  

o Offset tid – fixed offset tid, til 2 år for romosozumab og 3 år for alendronsyre. 
o Mortalitetstall for den norske befolkningen (kvinner 50-100 år). 

 

4.1.3 Analyseperspektiv 
UCB har levert analysen i et utvidet helsetjenesteperspektiv. Kostnadene er fordelt på flere ulike 
kategorier, henholdsvis hvor i helsetjenesten kostnaden tilfaller. I modellen kan pasientene leve til 
maksimum 100 år, og startalderen i modellen er satt til 74 år. Dette tilsvarer gjennomsnittsalderen fra 
ARCH-studien. Modellen har en analysehorisont som følger mortalitetsdata for den generelle 
populasjonen (endret til norske mortalitetstall etter Legemiddelverkets endring i forrige kapittel), eller 
til pasienten er 100 år.  
 
Det er anvendt 4 % årlig diskonteringsrate for både kostnader og effekt, i henhold til 
Legemiddelverkets retningslinjer.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket vurderer at analyseperspektivet og tidshorisonten fremstår som fornuftig gitt 
sykdommen og pasientpopulasjonen. Diskonteringsraten er i tråd med Legemiddelverkets 
retningslinjer for helseøkonomiske modeller.  
 
Legemiddelverket godtar analyseperspektivet.  
 

4.1.4 Kostnader (input data) 
UCB har levert en helseøkonomisk modell med et utvidet helsetjenesteperspektiv, og det er ikke 
inkludert indirekte kostnader. UCB har fordelt kostnadene i 11 undergrupper, med den hensikt å vise 
hvor kostnadene tilfaller. Disse 11 er: hospitalisering/sykehus, legevaktbesøk, sekundær-
helsetjenesten, pleiehjem/sykehjem, legemiddelkostnader (igjen fordelt på 1., 2., 3. og 4. behandling), 
behandlingsovervåkning og bivirkningskostnader.  
 
Direkte kostnader 

Innsendt dokumentasjon 
 
Kostnader forbundet med brudd 
Hoftebrudd 
Ifølge innsendt dokumentasjon er kostnadene forbundet med hoftebrudd hentet fra publikasjonen til 
Borgström et al. fra 2007 (34). Her ble det anslått en kostnad på € 2 864 hver måned i de første fire 
månedene, og deretter € 400 i måneden for de resterende månedene inntil ett år etter bruddet. Etter 
konvertering til norske kroner og med inflasjonsjustering, er totalsummen på 151 995 NOK anvendt i 
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ett år etter et hoftebrudd. Det antas ingen sammenheng mellom kostnaden for brudd og alderen til 
pasienten ved bruddtidspunktet.  
 
Ryggsøylebrudd og andre brudd (non-hip, non-vertebral; NHNV) 
Samme kilde og fremgangsmåte som ved hoftebrudd er anvendt for vertebrale brudd og andre brudd 
(NHNV). Det er antatt en kostnad på 115 427 NOK for vertebrale brudd og 11 140 NOK for andre brudd 
(NHNV).  
 
Tabell 23: Direkte kostnader forbundet med brudd, fordelt på bruddsted. Kostnader for det første året etter bruddet. 

Type brudd Kostnad (NOK) Kilde 

Hoftebrudd 151 995 Borgström et al. (34) 

Vertebrale brudd 115 427 Borgström et al. (34) 

Andre brudd (NHNV) 11 140 Borgström et al. (34) 

 
Kostnader forbundet med brudd utover ett år 
UCB har i tillegg til ettårskostnaden for brudd inkludert kostnader for bruddet som tilfaller fra andre 
året (år 2) og utover i den resterende levetiden til pasienten.  
 
Tabell 24: Årlige kostnader ved brudd fra år 2 og utover 

Type brudd Kostnad (NOK) Kilde 

Hoftebrudd 1 956 NICE (27) 

Vertebrale brudd 9 138 NICE (27) 

 
Kostnader forbundet med behandling av kardiovaskulære hendelser 
Med hensyn til inkludering av risiko for kardiovaskulære hendelser, er det også inkludert kostnader for 
behandling og oppfølgning av disse i den helseøkonomiske modellen som ble ettersendt etter 
forespørsel fra Legemiddelverket. Kostnadene inkludert av UCB innebærer en årlig direkte kostnad for 
kardiovaskulære hendelser på 151 212 NOK det første året etter en inntruffet hendelse, og 37 103 
NOK som tilfaller for alle øvrige år etter dette. UCB har benyttet Folkehelseinstituttets publikasjon og 
modell for estimering av kostnader relatert til hjerte- og karsykdom.   
 
Tabell 25: Direkte kostnader forbundet med kardiovaskulær hendelse 

 Kostnad (NOK) Kilde 

År 1 151 21 NorCaD, Folkehelseinstituttet (35) 

År 2, og påfølgende år 37 103 NorCaD, Folkehelseinstituttet (35) 

 
Enhetskostnader og ressursbruk forbundet med behandling 
Enhetskostnadene inkludert i modellen er presentert i Tabell 26. Kostnadene er hentet fra ulike kilder 
og justert etter SSBs konsumprisindeks og inflasjon.  
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Tabell 26: Enhetskostnader inkludert i modellen 

Enhet Enhetskostnad 
(NOK) 

Årlig frekvens 
(romosozumab) 

Årlig frekvens 
(alendronsyre) 

Kilde 

Test av 
benmineraltetthet 
(BMD) 

990 0,5 0,5 Aleris prisliste  

Legebesøk (fastlege) 616 1 1 Normaltariffen 

Behandling av 
gastrointestinal 
bivirkning  

55,04 NA NA 14 dagers behandling med 
Nexium 

IV-injeksjon  1 358,28 0 0 Legemiddelverkets 
enhetskostnadsdatabase 

Besøk hos sykepleier 365,91 0 0 Antatt 1/3 av en time, 
fordeling av timelønn 
mellom spesialsykepleier 
og sykepleier  

 
Direkte legemiddelkostnader 
UCB har oppgitt kostnader for romosozumab (210 mg) og alendronsyre (10 mg og 70 mg). UCB sendte 
inn dokumentasjon til metodevurderingen før det ble fastsatt pris på romosozumab i Norge. 
Romosozumab fikk godkjent pris (maksimal AUP) 24.04.2020, og ble markedsført i Norge 01.04.2021. 
De direkte legemiddelkostnadene framgår av Tabell 27.  
 
Tabell 27: Kostnader for romosozumab og alendronsyre (70 mg og 10 mg); dose pr. administrasjon, pakningsstørrelse, antall 
årlige administrasjoner, månedskostnad og årskostnad 

Legemiddel Dose Paknings-
størrelse 

Årlige 
administrasjoner 

Månedskostnad 
(NOK) 

Årlig kostnad (maks. 
AUP ekskl. mva) 

Romosozumab  210 mg 2 (2*105 mg) 12 6487 77 846,4 

Alendronsyre 70 mg 12 52 41,8 501,63 

Alendronsyre 10 mg 98 365 41,6 498,63 

 
Legemiddelverkets vurdering 
 
Legemiddelverkets vurdering av kostnader forbundet med brudd 
Som tidligere nevnt er kostnadene forbundet med brudd hentet fra publikasjonen til Borgström et al. 
fra 2007. Formålet med studien som er beskrevet i publikasjonen var å undersøke sykdomsbyrden som 
osteoporose har på det svenske helsebudsjettet. Studien benyttet en prevalensbasert «bottom-up» 
tilnærming i utregningen, som ble undersøkt fra et utvidet samfunnsperspektiv med den hensikt å 
fange opp kostnader forbundet med behandling, ikke-behandlingsrelaterte sykdomskostnader, 
uformelle omsorgskostnader og indirekte kostnader.  
 
I 2011 gjennomførte Kunnskapssenteret (nå Folkehelseinstituttet; FHI) en modellbasert økonomisk 
evaluering av alendronsyre for å vurdere kostnadseffektivitet av forebygging av brudd hos 



20/05151  23.04.2021  Side 59/79 

 

postmenopausale kvinner i Norge (36). Her ble det gjort grundige utregninger ved bruk av norske tall 
og DRG-koder for å beregne bruddkostnader fordelt på bruddsted. Disse kostnadene er tidligere 
benyttet av Legemiddelverket i vurdering av osteoporoselegemidler (3). Ettersom det kan være store 
ulikheter i ressursbruk mellom land, og det eksisterer gode kostnadsdata fra Norge i form av FHIs 
rapport, velger Legemiddelverket å endre kostnadene forbundet med hofte- og vertebrale brudd til de 
rapporterte kostnadene fra FHI. Ettersom kostnadene er basert på 2011-verdier har Legemiddelverket 
justert for konsumprisindeks til 2019-verdier.  
 
Tabell 28: Kostnader forbundet med brudd benyttet i Legemiddelverkets analyse, skilt på ujusterte tall og justering etter 
konsumprisindeksen 

Type brudd Norske kroner 
(2011/2015*) 

Norske kroner (2019) Kilde 

Hoftebrudd 165 181  196 164  Kunnskapssenteret 2011 (36) 

Vertebrale brudd 18 048  21 433  Kunnskapssenteret 2011 (36) 

Andre brudd (NHNV) 45 879* 51 924  Kunnskapssenteret 2011 (36) 
og 
Legemiddelverket 2015 (3) 

*Sammensatt verdi fra FHI sin rapport, aggregerte i metodevurderingen av denosumab (3) 

 
Kunnskapssenterets rapport presenterte kun bruddkostnader fordelt på hofte, vertebral og håndledd. 
I modellen som gjelder for denne metodevurderingen, romosozumab vs. alendronsyre, er kostnaden 
for andre brudd enn hofte og vertebral gruppert sammen under NHNV (non-hip, non-vertebral). For 
denne grupperingen velger Legemiddelverket å benytte seg av kostnaden som ble benyttet for andre 
brudd i metodevurderingen av denosumab fra 2015 (3). Legemiddelverket har i liket med kostnadene 
fra FHI-rapporten justert kostnadene til 2019-verdier.  
 
Legemiddelverket har endret kostnadene forbundet med de ulike bruddstedene i modellen, til 
norske verdier hentet fra Kunnskapssenterets rapport fra 2011, men godtar de øvrige kostnadene 
forbundet med ressursbruk.  
 
Legemiddelverkets vurdering av kostnader forbundet med behandling av kardiovaskulære hendelser 
Legemiddelverket mener det er en styrke at UCB har benyttet norske verdier fra Folkehelse-
instituttets publikasjon og modell for estimering av kostnader relatert til hjerte- og karsykdom i sin 
modell.  
 
Legemiddelverkets vurderinger av enhetskostnader og ressursbruk forbundet med behandling 
Legemiddelverket vurderer at enhetskostnadene som er inkludert i modellen er fornuftige for 
kostnader forbundet med direkte behandling av osteoporose. Basert på tilbakemelding fra kliniker, vil 
romosozumab i oppstartsfasen av en eventuell innføring/godkjent refusjon, bli administrert av 
helsepersonell. Dette er fordi det er få totale administrasjoner, totalt 12 injeksjoner i et fullstendig 
behandlingsforløp, samt at det vil være behov for noe tettere oppfølging og for å opparbeide seg 
erfaring med romosozumab. Dette vil følgelig kunne endre seg etter opparbeidelse av klinisk erfaring 
med romosozumab. Legemiddelverket endrer derfor frekvensen av besøk hos sykepleier til 12 besøk 
(Tabell 26 – siste rad).  
 
Legemiddelverkets vurdering av direkte legemiddelkostnader 
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Ifølge klinikere som Legemiddelverket har vært i kontakt med, har det ikke vært praksis å skrive ut 10 
mg alendronsyre i Norge det siste tiåret, og denne styrken er heller ikke lenger markedsført i Norge. 
Legemiddelverket fjerner derfor denne kostnadskomponenten fra modellen, uten at det har noen 
direkte innvirkning på resultatet.  
Legemiddelverket vil videre påpeke den vesentlige prisforskjellen mellom alendronsyre og 
romosozumab. Pasienter som behandles med alendronsyre vil optimalt sett ha en varighet av 
behandlingen på om lag 5 år. Det tilsvarer en totalkostnad på i underkant av 2 500 NOK. Romosozumab 
er begrenset til ett års behandling og denne koster i størrelsesorden 30 ganger mer enn 5-års 
behandling med alendronsyre.  

 Resultater 

4.2.1 Firmaets hovedanalyse 
I firmaets basecase scenario er følgende forutsetninger lagt til grunn (utover studiedata og 
populasjon fra ARCH-studien): 

- Osteoporotisk brudd må ha inntruffet innen de siste 12 månedene før oppstart på 
romosozumab  

- Dynamisk offset tid basert på persistensratene i den helseøkonomiske modellen 
 
Legemiddelverket har oppdatert analysen med gjeldende maksimal AUP eksl. mva. for romosozumab, 
mens alt annet er holdt uendret fra UCBs innsendte dokumentasjon.  
 
Tabell 29: UCBs basecase med maksimal AUP ekskl. mva. Per pasient. Diskonterte tall. 

 Romosozumab 12 mnd + 
Alendronsyre 48 mnd 

Alendronsyre 
60 mnd 

Differanse 

Totale kostnader (NOK) 552 537  519 386  33 151  

Totale QALYs 
Totale leveår 

7,575 
10,802 

7,491 
10,787 

0,085 
0,015 

Merkostnad per vunnet 
QALY (NOK) 
 
Merkostnad per vunnet 
leveår (NOK) 

  390 012 
 
 

2 210 067  

 

4.2.2 Legemiddelverkets analyse 
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av romosozumab står i et rimelig forhold til 
den nytten behandlingen gir for den aktuelle pasientpopulasjonen. Legemiddelverket har vurdert 
innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene Legemiddelverket har lagt til grunn er 
de samme som i basecase analysen til UCB, bortsett fra følgende:  

- Livskvalitetsvekter ved brudd er hentet fra Peasgood et al. (2), samme kilde som i 
metodevurderingen av denosumab (3), og ikke de som er hentet fra ICUROS-databasen.  

- Livskvalitetsvekter for den generelle befolkningen er endret fra britiske tall til oppdaterte 
norske tall fra Stavem et al. 2019 (Tabell 34).  
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- Risikoen for kardiovaskulære hendelser med tilhørende kostnader er inkludert. Pasienter som 
med tidligere hjerteinfarkt eller hjerneslag er ekskludert, da disse ikke skal behandles med 
romosozumab (kontraindikasjon). 

- Dødeligheten er basert på aldersspesifikk dødelighet for kvinner mellom 50-100 år fra Norge 
(SSB), og ikke England. 

- Persistensrater (andel pasienter som står på behandling over tid) for alendronsyre er hentet 
fra den norske studien til Devold et al. (4), samme kilde som i metodevurderingen av 
denosumab (3), og ikke fra den engelske studien til Li et al (5). 

- Persistensrater for alendronsyre er satt likt i intervensjons- og komparatorarmen, og ikke 
høyere i intervensjonsarmen enn i komparatorarmen.  

- Offset tid (tid til opphør av behandlingseffekt) er endret fra «dynamisk offset tid» som er 
knyttet til persistens, til «fixed offset tid» med 2 år for romosozumab og 3 år for 
alendronsyre.  

- Bruddhistorie er endret fra at pasienten har hatt et brudd de siste 12 månedene før oppstart 
på romosozumab, til at pasienten har hatt et tidligere brudd. 

- Kostnader for at injeksjon av romosozumab utføres av sykepleier er lagt til, endret fra 0 til 12 
administreringer hos sykepleier.  

- Det er brukt norske kostnader for hoftebrudd, vertebrale brudd og andre brudd (NHNV) 
hentet fra rapporten til Kunnskapssenteret fra 2011, justert til 2019-kostnader, og ikke 
svenske kostnader fra studien til Borgström et al. fra 2007 (6). 

 
Basert på en kombinasjon av endringene ovenfor, avviker scenariet som Legemiddelverket tror er det 
mest sannsynlige, fra det som er levert fra UCB. Resultatene fra analysen som Legemiddelverket mener 
er mest sannsynlig er vist i Tabell 30.  
 
Tabell 30: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. Per pasient. Diskonterte tall og maksimal AUP 
ekskl. mva. 

 Romosozumab 12 mnd  
+Alendronsyre 48 mnd 

Alendronsyre 60 mnd Differanse 

Totale kostnader 654 883 590 410 64 473 

Totale QALYs 
 
Totale leveår 

8,186 
 

11,195 

8,165 
 

11,192 

0,021 
 

0,003 

Merkostnad per vunnet QALY 
 
Merkostnad per vunnet leveår 

  3 070 143 
 

21 491 000 

 
Tabell 31: Enkeltvise endringer foretatt i Legemiddelverkets hovedanalyse, og innvirkningene disse har på resultatet 

Forutsetning  UCBs basecase Legemiddelverkets 
hovedanalyse 

ICER 
(maks 
AUP 
ekskl. 
mva) 

Absolutt 
endring i 
ICER 

UCBs basecase  390 012   
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QALY-verdier ved 
brudd 

ICUROS Peasgood et al. (2) og 
metodevurderingen 
av denosumab (3) 

480 449  +90 437 

QALY i den generelle 
befolkningen 

Szende et al. 2014 (28) Stavem et al. 2019 
(Tabell 34) 

385 477 -4 535 

Risiko for 
kardiovaskulære 
hendelser 

Ikke inkludert Inkludert. Pasient-
populasjonen med 
tidligere hjerteinfarkt 
eller hjerneslag er 
ekskludert 

428 146  +38 134 

Generell 
befolkningsdødelighet 

Generell mortalitet i England for 
kvinner 50-100 år 

SSB aldersspesifikk 
dødelighet for 
kvinner 50-100 år  

365 047 -24 965 

Persistens  Li et al. (5) Persistens for 
alendronsyre 
tilsvarende som i 
metodevurderingen 
av denosumab (3), 
kilde Devold et al. 
(2021).   

787 847 +397 835 

Persistens Antagelse om persistens for 
alendronsyre etter 
romosozumab som tilsvarer 
persistens for denosumab 

Satt lik som 
alendronsyre for 
øvrig 

779 241 +389 229 

Offset tid Dynamisk – tilsvarende 
persistens for både 
romosozumab og alendronsyre 

Fixed – 2 år for 
romosozumab og 3 
år for alendronsyre 

801 419 +411 407 

Bruddhistorie Brudd må ha skjedd innen 12 
mnd før oppstart på 
romosozumab 

Tidligere brudd, 
uavhengig av 
tidspunkt 

726 276 +336 064 

Administrasjons-
kostnader 

Ingen Alle 12 
romosozumab 
injeksjonene 
administreres av 
sykepleier 

437 482 +47 470 

Kostnad for 
hoftebrudd 

Borgström et al. (34) Kunnskapssenteret 
2011 (36) (justert til 
2019-priser) 

377 412  -12 600 

Kostnad for 
vertebrale brudd 

Borgström et al. (34) Kunnskapssenteret 
2011 (36) (justert til 
2019-priser) 

435 188  +45 176 
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Kostnad for andre 
brudd (NHNV) 

Borgström et al. (34) Kunnskapssenteret 
2011 (36) (justert til 
2019-priser) 

374 435  -15 577 

 
Som vist i Tabell 29 og Tabell 30 er det en vesentlig differanse mellom det resultatet UCB har levert til 
Legemiddelverket, og resultatet fra Legemiddelverkets hovedanalyse. UCB har lagt til grunn flere 
antagelser i sin analyse som har stor påvirkning på resultatet, men som det ikke finnes støtte for i 
studiedata eller annen dokumentasjon, herunder bruddhistorie (brudd <12 mnd før oppstart), offset 
tid, og persistens for alendronsyre. Som eksempler på dette vil Legemiddelverket presentere 
bakgrunnen for to endringer som er gjort i Legemiddelverkets hovedanalyse, som illustrer den 
vesentlige forskjellen mellom UCBs basecase og Legemiddelverkets hovedanalyse: 
 
- Persistens: En viktig forutsetning for å sikre tilstrekkelig ønsket effekt av osteoporoselegemidler er at 
pasienten har god etterlevelse av behandlingen/forskrivningen. Som en indikator på dette kan 
persistens benyttes. Persistens forteller hvor mange pasienter som har hentet ut resepten i henhold 
til anbefalt dosering.  

o Det ble ikke samlet inn persistensrater for behandlingen med alendronsyre i ARCH-studien, 
verken for pasienter som fikk alendronsyre etter 12 mnd behandling med romosozumab 
(romosozumab-ALN armen), eller for pasientene som bare fikk alendronsyre (ALN alene 
armen).  

o Ettersom persistensen for romosozumab var meget høy i ARCH-studien, antar UCB at dette er 
overførbart til den etterfølgende behandlingen med alendronsyre etter romosozumab. I 
kliniske studier blir pasientene fulgt nøye opp, og det er følgelig svært høy persistens for det 
nye legemiddelet som undersøkes, i dette tilfellet romosozumab, og det er ikke dokumentert 
at tilsvarende persistens vil finne sted i klinisk praksis utenfor studier.  

o For romosozumab-ALN pasientene antar UCB en persistens på 85 % av persistensen til 
denosumab for den etterfølgende alendronsyre behandlingen. Denosumab er den 
behandlingen med høyest persistensrate blant tilgjengelige behandlingsalternativer for 
osteoporose i dag. Å anta en persistens for påfølgende behandling med alendronsyre etter 
romosozumab på linje med det som er observert for denosumab, som er en behandling som 
gis to ganger i året versus alendronsyre som tas en gang ukentlig, mener Legemiddelverket er 
urimelig.  

o Videre er persistensratene for alendronsyre i ALN-alene armen, som er lagt til grunn i UCBs 
helseøkonomiske modell, også vesentlig lavere enn det som er benyttet for alendronsyre i 
romosozumab-ALN armen, og i tillegg også vesentlig lavere enn det som tidligere er benyttet 
i metodevurderinger som Legemiddelverket har utført for andre legemidler til behandling av 
osteoporose.  

o Persistensratene for ALN alene er også lavere enn det som UCB har levert i 
dokumentasjonspakker til TLV i Sverige. Legemiddelverket ser ingen grunn til at persistens 
skulle være forskjellig i norsk og svensk populasjon. 

o UCBs antagelse om at pasienter som har fått romosozumab først vil ha over dobbelt så høye 
persistensrater, har etter Legemiddelverket vurdering ikke noen plausibel forklaring. En av de 
vanligste årsakene til at pasienter ikke tar alendronsyre-tabletter er bivirkninger relatert til 
gastrointestinale hendelser, og disse vil være uavhengig av hvorvidt pasienten har mottatt 
behandling med romosozumab i forkant av oppstart med alendronsyre eller ikke. 

o Legemiddelverket vil også henvise til en norsk studie av Devold et al., som viste at i enkelte 
områder i Norge hentet fortsatt 72 % av pasientene som fikk alendronsyre, ut resepter på 
alendronsyre etter 2 års bruk. Legemiddelverket har valgt å legge til grunn persistensraten for 
det nasjonale gjennomsnittet, som viste at omtrent 50 % av pasientene fremdeles hentet ut 
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resepter etter 2 år (Figur 7) (4). Dette til forskjell fra UCB som antar en persistensrate på 30 % 
etter 2 år. Legemiddelverket har testet sensitiviteten av noen enkle endringer: 
- Ved å sette persistensraten for alendronsyre til å være lik uavhengig av om pasienter har fått 
romosozumab først, dobler UCB sitt resultat/IKER seg (fra ca. 390 000 NOK/QALY til ca. 
800 000 NOK/QALY).  
 - Ved å sette persistensraten på det nivået Legemiddelverket mener er mer sannsynlig for 
norsk klinisk praksis (jfr. Devold), dobler UCB sitt resultat/IKER seg (fra ca. 390 000 NOK/QALY 
til ca. 790 000 NOK/QALY).  

- Bruddhistorie: UCB har lagt inn som en forutsetning at alle pasienter skal ha hatt et brudd det siste 
året, og at umiddelbart etter bruddet vil behandling med romosozumab startes opp.  

o Gjennom tilbakemeldinger fra klinikere og epidemiologiske data (8) vet Legemiddelverket at 
etablert osteoporose er underbehandlet, og at det kan ta lang tid fra et osteoporotisk brudd 
skjer, til pasienten faktisk får konstatert et brudd og diagnosen settes. 

o Godkjent indikasjon for romosozumab er ikke begrenset til pasienter som har hatt brudd det 
siste året.  

o Forutsetningen lagt inn av UCB er ikke basert på data hentet fra den kliniske studien (ARCH). 
Der kan pasientene ha opplevd et brudd helt tilbake til 2 år før de startet på romosozumab, og 
det var følgelig ikke nødvendigvis umiddelbar oppstart av behandling ved bruddtidspunktet 
for pasientene i denne studien. 

o Modellen beregner økt risiko for brudd og følgelig en økt effekt av romosozumab når denne 
forutsetningen legges inn, ved at risikoen for å få et nytt brudd reduseres ytterligere. Dette er 
imidlertid en antagelse som er bygget inn i modellen, og ikke basert på data fra ARCH-studien. 
UCB har ikke levert data fra ARCH-studien for de pasientene som oppfyller forutsetningen om 
brudd siste 12 mnd og umiddelbar oppstart av romosozumab, og som eventuelt kunne støtte 
denne effekten. Følgelig er det ikke mulig for Legemiddelverket å validere den nytten som 
modellen beregner basert på denne antagelsen.  
- Endring av bare denne enkelte variabelen utgjør en nesten dobling av UCB sitt resultat/IKER 
(fra ca. 390 000 NOK/QALY til ca. 730 000 NOK/QALY).  

 

4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 
I UCBs sensitivitetsanalyser er det endringer i tidshorisont, relativ risiko for hoftebrudd i 
romosozumab-armen, startalderen og persistensrater for både romosozumab og alendronsyre som 
har størst utslag og betydning for resultatet.  
 
Legemiddelverket har valgt å undersøke både de endringene UCB mener er de mest sensitive, men 
også de faktorene og antagelsene som er beheftet med størst usikkerhet, herunder spesielt persistens, 
offset tid og bruddhistorie/tidsrom for oppstart av romosozumab etter brudd.  
 
Tabell 32: Scenarioanalyser. Scenariene tar utgangspunkt i Legemiddelverkets hovedanalyse, med en enkeltvis endring i den 
oppgitte forutsetningen/parameteren 

Forutsetning/ 
parameter  

SLVs hovedanalyse Scenario ICER Absolutt 
endring i 
ICER 

Legemiddelverkets hovedanalyse med maks. AUP ekskl. mva 3 070 143  

Bruddhistorie Ingen tidsbegrensing 
for tidligere oppstått 
brudd, men 

Nylig (innen 12 mnd) 
osteoporotisk brudd, 
samt 0 mnd fra brudd 

1 689 541 - 1 380 602 
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umiddelbar oppstart (0 
mnd) med 
romosozumab  

til oppstart på 
romosozumab* 

Nylig (innen 12 mnd) 
osteoporotisk brudd, 
samt 6 mnd fra brudd 
til oppstart på 
romosozumab 

1 827 714 - 1 242 429 

Nylig (innen 12 mnd) 
osteoporotisk brudd, 
samt 12 mnd fra brudd 
til oppstart på 
romosozumab 

1 972 719 - 1 097 424 

Persistens Persistens for 
alendronsyre 
tilsvarende som i 
metodevurderingen av 
denosumab (24), samt 
samme persistensrate 
uavhengig av om den 
gis etter romosozumab  

Samme som UCB har 
levert til  TLV i Sverige, 
og som ble benyttet i 
denne 
metodevurderingen (7) 

2 993 767 - 76 376 

Samme persistensrate 
uavhengig av om den 
gis etter romosozumab 

10 % høyere persistens 
for alendronsyre etter 
romosozumab-
behandling enn for 
alendronsyre alene 

2 619 208 - 450 953 

Offset tid Fixed – 2 år for 
romosozumab og 3 år 
for alendronsyre 

Dynamisk – satt 
tilsvarende 
persistensen for 
henholdsvis 
romosozumab og 
alendronsyre**** 

2 141 370 - 928 773 

Fixed – 1 år for 
romosozumab og 3 år 
for alendronsyre (både 
for ALN alene og ALN 
etter ROMO) 

4 821 500 
 

+1 751 357 

Fixed – 3 år for 
romosozumab og 3 år 
for alendronsyre (både 
for ALN alene og ALN 
etter ROMO) 

2 297 731 - 772 412 

Benmineraltetthet BMD < 2,9 Fra ARCH-
studien 

BMD < -2,5** 4 394 600 + 1 324 457 

BMD < -3,0*** 3 002 190 - 67 953 

*UCB sitt basecase **BMD for definisjonen etablert osteoporose ***BMD for definisjonen alvorlig osteoporose ****UCBs 
antagelse for offset tid, men med persistensratene fra Legemiddelverket hovedanalyse 



20/05151  23.04.2021  Side 66/79 

 

 
Modellen innehar beregninger som er svært tidkrevende å gjennomføre, og graden av input-variabler 
gjør det krevende å både teste modellen gjennom ulike scenarier og vurdere plausibiliteten til 
resultatene som produseres. Det er spesielt antagelser som ikke kan støttes av kliniske data fra studier 
utført på romosozumab, og antagelser som heller ikke har støtte fra godt gjennomførte og overførbare 
eksterne studier, som er krevende å validere (noen forklart ovenfor). Det er ikke presentert 
overbevisende data fra UCB for mange av de antagelsene som er gjort i mangel på data fra kliniske 
studier for romosozumab. Dette er problematisk gitt hvor betydningsfulle antagelsene er dersom man 
skal kunne produsere troverdige resultater for kostnadseffektiviteten av romosozumab ved 
behandling av aktuell pasientgruppen. 
 
Legemiddelverket har forsøkt å belyse innvirkningene som de aktuelle antagelsene har for resultatet 
som produseres av den helseøkonomiske modellen. Som det kan observeres i Tabell 32, svinger IKER 
veldig når ulike forutsetninger legges til grunn. Dette gjelder samtlige forutsetninger nevnt i avsnittet 
ovenfor. Samtidig illustrer de ulike verdiene i tabellen at alle scenarioene ligger langt over det 
Legemiddelverket anser som kostnadseffektiv behandling, gitt sykdommens alvorlighet. 
Legemiddelverket mener derfor at vi kan være trygge på at kostnaden for behandling med 
romosozumab ikke står i rimelig forhold til nytten den gir for den aktuelle pasientpopulasjonen. 
Vurderingen av forholdet mellom kostnad og nytte er vurdert i kontekst av alvorlighet for en 
populasjon som i dag mottar behandling med alendronsyre i førstelinje. Oppsummert er det liten grad 
av beslutningsusikkerhet vedrørende offentlig finansiering av romosozumab som 
førstelinjebehandling med dagens priser, selv om det er beheftet usikkerhet ved enkelte av 
forutsetningene som ligger til grunn for metodevurderingen.  
 
Legemiddelverket har illustrert hvor sensitiv IKER er for legemiddelpris med en prosentvis endring av 
maks AUP basert på Legemiddelverkets hovedanalyse.  
 

 
Figur 8: Pris-IKER kurve for romosozumab. 
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4.2.4 Legemiddelverkets konklusjon om inkrementell kostnadseffektivitets-

ratio  
I hovedanalysen er merkostnad for 12 måneders behandling med romosozumab etterfulgt av 48 
måneders behandling med alendronsyre sammenlignet med 60 måneders behandling med 
alendronsyre alene:  
 
ca. 3 millioner NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens legemiddelpriser med 
maks. AUP ekskl. mva. 

 
ca. 21 millioner NOK per vunnet leveår med dagens legemiddelpriser med maks. AUP ekskl. mva. 
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER 
 
Legemiddelverket har ikke beregnet budsjettvirkningene av forhåndsgodkjent refusjon for 
romosozumab ved godkjent indikasjon, dvs. til pasientgruppen som inngår i denne 
metodevurderingen, da Legemiddelverket konkluderer med at behandlingskostnaden for 
romosozumab ikke står i et rimelig forhold til nytten av legemiddelet.  
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6 Diskusjon 
Nedenfor presenteres 1) pasientpopulasjonen som ligger til grunn for beregning av kostnad-nytte-
analysen og 2) øvrige drøftinger knyttet til prioriteringskriteriene. 
 
UCB har levert dokumentasjon til metodevurdering av romosozumab til behandling av etablert 
osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fraktur, som er den gjeldende 
markedsførte indikasjonen for romosozumab. UCB har lagt til grunn en kostnad-per-QALY-analyse der 
behandling med romosozumab etterfulgt av behandling med alendronsyre (romosozumab-ALN) blir 
sammenlignet med behandling med alendronsyre alene (ALN alene), basert på data fra den pivotale 
kliniske studien for denne indikasjonen, ARCH-studien. Legemiddelverket vurderer at ARCH-studien er 
av høy kvalitet og at behandling med romosozumab både er klinisk godt dokumentert og at effekten 
er klinisk relevant, blant pasientpopulasjonen som ble studert i ARCH-studien. Legemiddelverket vil 
derimot påpeke at den kliniske studien som effektdataene er hentet fra kun har en median 
oppfølgingstid på 33 måneder, mens osteoporose (inkl. etablert osteoporose) er en sykdom som 
vedvarer over lang tid og behandlingen strekker seg over flere år, til dels over den resterende levetiden 
til pasienten (behandlingspause kan overveies etter 5 års behandling med bisfosfonater 
[alendronsyre], hvis beintettheten har økt så mye at frakturrisikoen forventes å være lav). Effekten 
over tid for den resterende tidshorisonten, utover effektdataene som ligger til grunn i den 
helseøkonomiske modellen, er stort sett bygd på antagelser som er krevende å validere og som gjør 
det vanskelig å vurdere hvorvidt resultatene som produseres av den helseøkonomiske modellen er 
troverdige over tid.  
 
Legemiddelverket har vært i kontakt med norske kliniske eksperter i forbindelse med denne 
metodevurderingen for å få tilbakemeldinger knyttet til hvilken populasjon som vil kunne tenkes å bli 
behandlet med romosozumab i norsk klinisk praksis. Tilbakemeldingene fra klinikere er at 
romosozumab, ut fra virkningsprofilen, vil kunne ha noe tilsvarende pasientgrunnlag som teriparatid 
har i dag. Da først og fremst til pasienter som har svikt/brudd mens de står på behandling med 
alendronsyre eller denosumab. Romosozumab kan, ifølge kliniker, også være aktuell enkelte ganger 
som førstehåndspreparat dersom bruddrisikoen vurderes å være svært høy, og ved svært lave BMD-
verdier og brudd. Til slutt kan romosozumab også være aktuell hvis kontraindikasjoner og/eller 
forsiktighetsregler gjør øvrig osteoporosebehandling umulig.  
 
I tråd med innspill fra klinikere, har Legemiddelverket signalisert overfor firma at bruk som 
førstehåndspreparat mest sannsynlig kun vil gjelde for en begrenset pasientpopulasjon og at 
romosozumab trolig i større grad vil bli vurdert som et alternativ i andre og/eller tredjelinje i klinisk 
praksis. Legemiddelverket har gitt tilbakemeldinger til firma om muligheten til å levere analyser hvor 
det benyttes resultater med data fra ARCH for en undergruppe av pasientpopulasjonen med mer 
alvorlig osteoporose. Legemiddelverket har også bedt firma revurdere innplasseringen av 
romosozumab i behandlingsalgoritmen, men UCB har holdt fast ved at de ønsker refusjon for 
romosozumab som førstehåndspreparat i henhold til den fullstendige indikasjonsordlyden. Det er 
følgelig ikke sendt inn dokumentasjon fra UCB i løpet av saksbehandling, som muliggjør at 
Legemiddelverket kan vurdere hvorvidt prioriteringskriteriene er oppfylt for en annen/snevrere 
pasientpopulasjon innenfor osteoporose i denne metodevurderingen, herunder også mot andre 
behandlingsalternativer.  
 
Det følger av UCBs foreslåtte innplassering av romosozumab i behandlingsalgoritmen for osteoporose, 
at dokumentasjonsgrunnlaget for denne metodevurderingen er en sammenlikning av romosozumab 
versus alendronsyre til førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med osteoporose og høy 
risiko for fraktur. 
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Legemiddelverket har vurdert nytte: Legemiddelverket vurderer at ARCH-studien er av høy kvalitet og 
at romosozumab både er klinisk godt dokumentert og at effekten er klinisk relevant, blant 
pasientpopulasjonen som ble studert i ARCH-studien. Over en periode på 24 måneder resulterte 
behandling med romosozumab-ALN i en statistisk signifikant reduksjon i forekomsten av nye 
vertebrale frakturer sammenliknet med behandling med ALN alene (6,2 % versus 11,9 %, risk ratio 
0,52; p<0,001). Tilsvarende resulterte behandling med romosozumab-ALN i en statistisk signifikat 
reduksjon i risiko for kliniske frakturer (ikke-vertebrale og symptomatiske vertebrale frakturer) 
sammenliknet med behandling med ALN alene (hazard ratio 0,73; p<0,001). Romosozumab-ALN gir en 
lavere risiko for ikke-vertebrale frakturer sammenliknet med behandling med ALN alene (hazard ratio 
0,81; p<0,04), og med forekomst av slike frakturer hos henholdsvis 8,7 % av pasientene versus 10,6 % 
av pasientene. Også en lavere risiko for hoftefrakturer ble observert i romosozumab-gruppen versus 
alendronsyre alene gruppen (hazard ratio 0,62; p=0,02), og med forekomst av slike frakturer hos 
henholdsvis 2,0 % av pasientene versus 3,2 % av pasientene ved tidspunkt for primæranalysen, men 
dette resultatet var ikke statistisk signifikant.  
 
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet: Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom 
ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved 
høy alvorlighet aksepteres høyere ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (jf. §14-5 
i legemiddelforskriften). Osteoporose (inkl. etablert osteoporose) er en sykdom som vedvarer over 
lang tid og behandlingen strekker seg over flere år, til dels over den resterende levetiden til pasienten. 
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 0,5 QALY.  
 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk: Det er betydelige legemiddelkostnader forbundet med 
romosozumab sammenlignet med alendronsyre. Behandling med alendronsyre vil optimalt sett ha en 
varighet på om lag 5 år. Det tilsvarer en totalkostnad over 5-årsperioden på i underkant av 2 500 NOK 
per pasient. Ett års behandling med romosozumab koster i størrelsesorden 30 ganger mer enn 5-års 
behandling med alendronsyre. I Legemiddelverkets hovedanalyse er merkostnad for behandling med 
romosozumab sammenlignet med behandling med alendronsyre på i overkant av 3 millioner NOK 
(maks. AUP uten mva.) per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) (IKER). Dette er en merkostnad per 
vunnet QALY som er mer enn 10 ganger høyere enn det som anses som kostnadseffektiv behandling 
ved en alvorlighet av tilstanden på i underkant av 0,5 tapte QALY7. Legemiddelverket mener at 
ressursbruken – basert på maksimal AUP ekskl. mva. – ikke står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt 
tilstandens alvorlighet.  
 
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet: Det er beheftet stor grad av usikkerhet i analysene som er 
gjennomført. Det første er vurderinger knyttet til effekten av romosozumab på indikasjonen etablert 
osteoporose til bruk som førstelinjebehandling. Legemiddelverket vurderer, etter innspill fra kliniske 
eksperter, at resultatene fra ARCH-studien, og som følgelig produseres av den helseøkonomiske 
modellen, hovedsakelig vil gjelde for pasienter med en noe mer alvorlig form for etablert osteoporose 
enn de som vanligvis omfattes av førstelinjebehandling, fortrinnsvis pasienter der bruddrisiko vurderes 
som svært høy (f.eks. svært lave BMD-verdier og multiple ryggbrudd), eller der annen 
osteoporosebehandling er kontraindisert. Dette vil være pasienter som hovedsakelig blir behandlet i 
spesialisthelsetjenesten. Det er videre lagt til flere antagelser av stor påvirkning på resultatet som det 
ikke foreligger studiedata eller tilstrekkelig dokumentasjon for, herunder antagelser om bruddhistorie 
(brudd <12mnd før oppstart), offset tid og persistens for alendronsyre. Legemiddelverket har belyst 
usikkerheten og innvirkningene disse antagelsene har for resultatet som produseres av den 

                                                           
7 Alternativkostnaden (275 000 NOK per kvalitetsjusterte leveår) ligger til grunn for prioriteringsbeslutninger 
for legemidler på gruppenivå (Meld. St. 34) 
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helseøkonomiske modellen i sensitivitets- og scenarioanalyser. Legemiddelverket vil også påpeke at 
modellen innehar beregninger som er svært tidkrevende å gjennomføre, og vurderer at en mer 
forenklet modell kunne vært å foretrekke. Scenarioanalysene viser stor variasjon i IKER når ulike 
forutsetninger legges til grunn. Samtidig illustrerer analysene at alle scenarioene gir resultater som 
ligger langt over det Legemiddelverket anser som kostnadseffektiv behandling, gitt sykdommens 
alvorlighet. Vi kan derfor være trygge på at kostnaden for behandling med romosozumab ikke står i 
rimelig forhold til nytten den gir for den aktuelle pasientpopulasjonen. Det er dermed liten grad 
beslutningsusikkerhet, gitt dagens pris på romosozumab, selv om det er beheftet usikkerhet ved 
enkelte av forutsetningen.  
 
Legemiddelverket har ikke beregnet budsjettvirkninger, da Legemiddelverket konkluderer med at 
behandlingskostnaden for romosozumab ikke står i et rimelig forhold til nytten av legemiddelet. 
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7 Konklusjon 
 

Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Legemiddelverket mener at ressursbruken ikke står i et rimelig forhold til nytten, hensyntatt 
tilstandens alvorlighet samt usikkerhet i analysen, gitt beregninger foretatt med maksimal AUP ekskl. 
mva.  
 
 
 
 
 
 
 

Statens legemiddelverk, 23-04-2021  

Hallstein Husbyn  Saksutredere 

enhetsleder Ida Kommandantvold 

 Elin H. J. Bjørnhaug 

 David Mwaura 

 Liv Unni Naalsund 
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Appendiks 2: Alvorlighetsberegninger 
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra 
dagens behandling med alendronsyre. 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 gjennomsnittsalder fra ARCH-studien, som ifølge klinikere Legemiddelverket har vært 

i kontakt med gjenspeiler gjennomsnittsalderen for den aktuelle norske pasientpopulasjonen.   

2) Gjennomsnittlig antall forventede gjenværende QALYs (udiskonterte) beregnes for den 

generelle befolkningen med samme alder som pasientgruppens gjennomsnittsalder. Vi 

benevner dette QALYsA. Vi har brukt dødelighetsdata for den norske befolkningen fra Statistisk 

sentralbyrå (2019) i beregning av forventet gjenværende levetid for ulike aldre8. Dette er 

kombinert med aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, for 

beregning av kvalitetsjustert gjenværende levetid for ulike aldre. Vi har brukt norske 

aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, med britiske 

befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, basert på Stavem et al. (2018)9 . Tabell 34 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 standard-

behandling. 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 forventet antall gjenværende QALYs 

for den generelle befolkningen med samme alder (punkt 2) og forventet antall gjenværende 

QALYs for pasientgruppen med dagens standardbehandling (punkt 3).  

5) APT = QALYsA – PA 

 

  

                                                           
8 SSB. Dødelighetstabeller, 2019  [Available from: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode.  
9 Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: 
comparison of postal and web surveys. Health and quality of life outcomes. 2018;16(1):204.  

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode
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Tabell 33: Beregnet alvorlighetsgrad 

Alder A 74 

Forventede gjenværende QALYs for gjennomsnittspopulasjon uten sykdommen 
(udiskontert) 

QALYsA 10,4 

Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye behandlingen 
(udiskontert) (prognose) 

PA 9,9 

Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt prognosetap) APT 0,5 

 
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 0,5 
QALY.  
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen.  
Tabell 34 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 sentralbyrå10 og de aldersspesifikke 
livskvalitetsvektene i høyre kolonne.  
 
Legemiddelverket har oppdatert livskvalitetsvektene11 for den generelle befolkningen med de nylig 
publiserte normtallene til Stavem et al. 12. Befolkningsutvalget er representativt for hele Norge, og 
data er av nyere dato enn de tidligere brukte normtallene fra Sverige13, men antallet respondenter er 
lavere. De nye livskvalitetsvektene er som tidligere verdsatt med befolkningsbaserte EQ-5D-tariffer 
(UK)14.  

De norske normtallene dekker aldersgruppen fra 19 til 97. Livskvalitetsvektene (verdier i parentes) 
for aldersgruppene 19-50 år har vi hentet direkte fra Stavem et al. (37), delt inn i aldersgruppene 19-
30 (0,906), 31-40 (0,870), og 41-50 (0,846). Aldersgruppene 51-7015( (0,811) og 71-80 (0,808) er 
beregnet med vektet snitt16 av rådata fra Stavem et al.17. For aldersgruppen over 80 år bruker vi 
rådata fra Stavem et al., som gir en vekt på 0,730. Et brattere fall i livskvalitet etter fylte 80 år 
sammenlignet med fall i livskvalitet mellom 50 og 80 år har støtte i funnene i Tromsøundersøkelsen 
(T7, upublisert) og i helserelaterte livskvalitetsstudier fra Europa18. Legemiddelverket antar som 
tidligere en noe høyere livskvalitet i aldersgruppen 0 til 19 år og bruker samme påslaget (0,02) for å 
beregne denne (0,926).  
 
 
  

                                                           
10 SSB. Dødelighetstabeller  [Available from: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode. 
11 Vi har fulgt samme strategi for beregninger og ekstrapoleringer av de norske normtallene som for de 
tidligere brukte svenske normtallene.  
12 Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: 
comparison of postal and web surveys. Health and quality of life outcomes. 2018;16(1):204. 
13 Burstrom K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the 
EQ-5D. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and 
rehabilitation. 2001;10(7):621-35. 
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. 
14 Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108. 
15 I Stavem et al. er livskvalitetsvektene i aldersgruppa 51-60 lavere enn for gruppa 61-70. Tilsvarende 
svingninger er ikke sett i andre studier, og Legemiddelverket har jevnet ut livskvalitetsvektene ved å lage et 
vektet snitt for hele gruppa.  
16 I rådata er livskvalitetsvektene beregnet i 5-årsintervall; snittet er vektet etter andelen respondenter i hver 
aldersgruppe.  
17 Stavem - personlig kommunikasjon 
18 Janssen MF, Szende A, Cabases J, Ramos-Goni JM, Vilagut G, Konig HH. Population norms for the EQ-5D-3L: a 
cross-country analysis of population surveys for 20 countries. The European journal of health economics: 
HEPAC: health economics in prevention and care. 2019;20(2):205-16. 
Konig HH, Heider D, Lehnert T, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC, Matschinger H, et al. Health status of the 
advanced elderly in six European countries: results from a representative survey using EQ-5D and SF-12. Health 
and quality of life outcomes. 2010;8:143. 
Mangen MJ, Bolkenbaas M, Huijts SM, van Werkhoven CH, Bonten MJ, de Wit GA. Quality of life in community-
dwelling Dutch elderly measured by EQ-5D-3L. Health and quality of life outcomes. 2017;15(1):3. 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode
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Tabell 34: Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

0 70,9 0,926 36 38,8 0,870 72 11,6 0,808 

1 70,2 0,926 37 37,9 0,870 73 11,0 0,808 

2 69,2 0,926 38 37,1 0,870 74 10,4 0,808 

3 68,3 0,926 39 36,2 0,870 75 9,8 0,808 

4 67,4 0,926 40 35,4 0,870 76 9,2 0,808 

5 66,5 0,926 41 34,6 0,846 77 8,7 0,808 

6 65,6 0,926 42 33,7 0,846 78 8,1 0,808 

7 64,6 0,926 43 32,9 0,846 79 7,5 0,808 

8 63,7 0,926 44 32,1 0,846 80 7,0 0,808 

9 62,8 0,926 45 31,3 0,846 81 6,5 0,730 

10 61,9 0,926 46 30,5 0,846 82 6,0 0,730 

11 61,0 0,926 47 29,7 0,846 83 5,6 0,730 

12 60,0 0,926 48 28,9 0,846 84 5,2 0,730 

13 59,1 0,926 49 28,1 0,846 85 4,9 0,730 

14 58,2 0,926 50 27,3 0,846 86 4,5 0,730 

15 57,3 0,926 51 26,5 0,811 87 4,1 0,730 

16 56,4 0,926 52 25,7 0,811 88 3,8 0,730 

17 55,4 0,926 53 25,0 0,811 89 3,5 0,730 

18 54,5 0,926 54 24,2 0,811 90 3,2 0,730 

19 53,6 0,906 55 23,5 0,811 91 3,0 0,730 

20 52,7 0,906 56 22,7 0,811 92 2,8 0,730 

21 51,9 0,906 57 22,0 0,811 93 2,6 0,730 

22 51,0 0,906 58 21,2 0,811 94 2,4 0,730 

23 50,1 0,906 59 20,5 0,811 95 2,2 0,730 

24 49,2 0,906 60 19,8 0,811 96 2,0 0,730 

25 48,3 0,906 61 19,1 0,811 97 1,8 0,730 

26 47,4 0,906 62 18,3 0,811 98 1,8 0,730 

27 46,6 0,906 63 17,7 0,811 99 1,6 0,730 

28 45,7 0,906 64 17,0 0,811 100 1,5 0,730 

29 44,8 0,906 65 16,3 0,811 101 1,5 0,730 

30 43,9 0,906 66 15,6 0,811 102 1,4 0,730 

31 43,0 0,870 67 14,9 0,811 103 1,3 0,730 

32 42,2 0,870 68 14,2 0,811 104 1,0 0,730 

33 41,3 0,870 69 13,6 0,811 105 0,8 0,730 

34 40,5 0,870 70 12,9 0,811 
   

35 39,6 0,870 71 12,3 0,808    
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