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FORORD
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter
til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, etter søknad fra
legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent
refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av
refusjonsverdighet av et legemiddel. Et legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon
dersom:
a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med høy
sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,
b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko for gjentatt
behandling over en langvarig periode,
c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell
pasientpopulasjon, og
d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til
kostnader forbundet med alternativ behandling.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til de fire
faglige kriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til dokumentasjon for
effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos søkeren. Analysen av kostnadseffektivitet
utføres av søkeren og skal legges ved søknaden.
Legemiddelverket vurderer relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator.
Legemiddelverket vurderer ikke den nytte risiko balanse som allerede er utredet under
markedsføringstillatelse prosedyre. Informasjon om dette kan finnes hos EMA.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, angitt
ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. Legemiddelverket
utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved behov innhente
tilleggsopplysninger hos søkeren eller på egen hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne
beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet i dette systemet
så lenge budsjettvirkningen ved innføring er under bagatellgrensen.
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for
allmennheten (www.legemiddelverket.no).
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OPPSUMMERING
Formål
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for fulvestrant (Faslodex) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814
om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Bakgrunn
Faslodex er et legemiddel til behandling av brystkreft. Den generelle kliniske effekten ved adjuvant
behandling av lokalavansert og metastatisk brystkreft hos pasienter naive for endokrin behandling er
dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. Om lag 75 pasienter er aktuelle for å
starte behandling med Faslodex ved denne indikasjonen hvert år i Norge. Legemiddelverkets
vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av AstraZeneca.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Relativ effekt av Faslodex er sammenlignet med aromatasehemmeren anastrozol. I norsk klinisk
praksis er det i hovedsak aromatasehemmere som benyttes innenfor den aktuelle indikasjonen.
Legemiddelverket mener at komparator er relevant og at relativ effekt er godt dokumentert.
Langvarighet
Legemiddelverket mener at brystkreft oppfyller kriteriet om langvarig behandling i
blåreseptforskriften.
Alvorlighet og helsetap
Legemiddelverket vurderer at brystkreft oppfyller kriteriet om alvorlighet i blåreseptforskriften.
Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at lokalavansert og metastatisk brystkreft for denne
populasjonen behandlet med anastrozol har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 14 QALY.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av Faslodex står i et rimelig forhold til den
nytten behandlingen gir.
I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med dagens legemiddelpriser (maks AUP for
Faslodex og trinnpris for aromatasehemmer) er merkostnad for Faslodex, sammenlignet med
aromatasehemmer:
475 334 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY)
357 566 NOK per vunnet leveår.
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Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Faslodex er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
Vedtak:
Følgende refusjonsberettiget bruk av Faslodex er tidligere godkjent:
Behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller
metastaserende brystkreft, ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling, eller
ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen.
Dagens forhåndsgodkjente refusjon utvides til å inkludere pasienter naive for endokrin terapi.
Legemiddelverket har vedtatt at Faslodex innvilges forhåndsgodkjent refusjon som følger:
Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller
metastatisk brystkreft.
Refusjonskoder:
Kode

X76

Tekst

ICPC

Ondartet svulst i bryst (K)

Vilkår

9

Kode

C50

Tekst

ICD

Ondartet svulst i bryst

Vilkår: Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i
vedkommende disiplin

Vilkår

9
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3-SIDERS SAMMENDRAG
Metode
Hurtig metodevurdering av legemiddelet Faslodex (fulvestrant). Legemiddelverket har vurdert klinisk
effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av fulvestrant etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814
om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av produsenten.
Pasientgrunnlag i Norge
Legemiddelverket har lagt til grunn at ca 150 nye pasienter vil behandles med endokrin terapi for
hormonreseptorpositiv lokalavansert eller metastaserende brystkreft årlig. Om lag 75 pasienter er
aktuelle for å starte behandling med Faslodex ved denne indikasjonen hvert år i Norge.
Langvarighet
Lokalavansert og metastatisk brystkreft er en kronisk tilstand. Det er behov for eller risiko for gjentatt
behandling over en langvarig periode.
Alvorlighet og prognosetap
Legemiddelverket vurderer at lokalavansert og metastatisk brystkreft oppfyller kriteriet om
alvorlighet i blåreseptforskriften.
Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at lokalavansert og metastatisk brystkreft for denne
populasjonen behandlet med aromatasehemmere har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 14 QALY.
Behandling i norsk klinisk praksis
I Norge behandles postmenopausale, endokrinnaive kvinner med østrogenreseptorpositiv,
lokalavansert eller metastatisk brystkreft med kjemoterapi og/eller endokrin behandling. Ved
endokrin behandling mottar de fleste pasientene aromatasehemmerne letrozol eller anastrozol
(likestilte med hensyn på effekt/sikkerhet). Antiøstrogen behandling med tamoksifen kan også være
aktuelt. Behandlingen har livsforlengende intensjon.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Legemiddelverket har vurdert relativ effekt mellom fulvestrant og anastrozol. Effektdata fra den
dobbelblindete, randomisert-kontrollerte fase III studien FALCON er grunnlaget for
Legemiddelverkets analyse. FALCON var også hovedstudien som lå til grunn for
indikasjonsutvidelsen.
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Sikkerhet
Vanlige bivirkninger med endokrin behandling er hetetokter, kvalme og muskel-/leddplager.
Tromboemboliske hendelser har ofte vært observert ved behandling av brystkreft, og er også sett
ved behandling med fulvestrant. Det mangler langtidsdata for effekten av fulvestrant på
bensubstans.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. AstraZeneca hadde
benyttet en nettverksmetaanalyse (NMA) med aromatasehemmerne anastrozol og letrozol og
antiøstrogenet tamoksifen som komparatorer i sin hovedanalyse. Legemiddelverket har valgt å
basere sin analyse direkte på FALCON studien med anastrozol som eneste komparator. Ettersom det
er fra før etablert effektlikhet mellom anastrozol og letrozol, har Legemiddelverket brukt priser fra
det rimeligste alternativet av disse, letrozol, ved beregning av alternativkostnader. Detaljert
beskrivelse av alle endringer som Legemiddelverket har gjort i analysen til Astra Zeneca finnes i
kapittel 4.2.2 i rapporten.
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av fulvestrant står i et rimelig forhold til den
nytten behandlingen gir. Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig
(heretter hovedanalysen) er følgende:
Tabell 1: Resultater fra Legemiddelverkets hovedanalyse (basert på maks AUP for fulvestant, trinnpris for
aromatasehemmer (begge i NOK eks.mva)

Fulvestrant
Totale kostnader

281 719

Aromatasehemmer
174 977

Totale QALYs
Totale leveår
Merkostnad per
vunnet QALY
Merkostnad per
vunnet leveår

2,964
4,139

2,739
3,840

Differanse

0,224
0,30
475 334

106 742

357 566

I Legemiddelverket hovedanalyse med dagens legemiddelpriser (maks AUP for faslodex og trinnpris
for aromatasehemmer) er merkostnad for Faslodex, sammenlignet med aromatasehemmer:
475 334 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY)
357 566 NOK per vunnet leveår.
Resultatene som presenteres under, er fra AstraZenecas base case analyse, når effektdata fra
FALCON studien legges til grunn (firmaets initiale base case var basert på en NMA).
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Tabell 2: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår, basert på maksimal AUP pris for fulvestrant og
trinnpris for AI. (NOK eks.mva). AstraZeneca basecase basert på FALCON
AromataseFulvestrant
Differanse
hemmer
175 988
281 469
105 482
Totale kostnader

Totale QALYs
Totale leveår
Merkostnad per
vunnet QALY
Merkostnad per
vunnet leveår

2,971
4,141

2,745
3,841

0,226
0,3
467 00
351 00

Budsjettkonsekvenser
Legemiddelverket anslår at budsjettvirkningen for folketrygden ved å ta i bruk Faslodex ved adjuvant
behandling av lokalavansert eller metastatisk brystkreft vil være om lag 9-10 millioner NOK i år fem.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. Legemiddelverkets anslag tar ikke høyde for en ev.
prisreduksjon for fulvestrant som følge av fremtidig generisk konkurranse innen år fem i
budsjettperioden.
Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Faslodex er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
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Kliniske eksperter har bidratt med avklaringer av sentrale forutsetninger i analysen (bl.a.
sammenlignende behandling, pasientgrunnlag og overførbarhet av studiedata til norsk klinisk
praksis). Legemiddelverket er ansvarlig for rapportens innhold. Kliniske eksperter har ikke
vært involvert i noen konsensusprosess eller hatt noen «peer-review» funksjon ved
utarbeidelse av rapporten.
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1 BAKGRUNN
1.1 PROBLEMSTILLING

I denne rapporten vurderes kostnadseffektiviteten av fulvestrant for behandling av
østrogenreseptorpositiv, lokalavansert eller metastatisk brystkreft hos postmenopausale kvinner
naive for endokrin behandling. AstraZeneca har sendt inn en kostnad per QALY analyse der
behandling med fulvestrant sammenlignes med anastrozol, letrozol og tamoksifen hos pasienter som
ikke har mottatt endokrin terapi tidligere.

1.2 LOKALAVANSERT OG METASTATISK BRYSTKREFT

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og utgjør 22 % av alle krefttilfeller hos kvinner. I
2016 ble 3 371 nye tilfeller oppdaget. Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år med
høyest insidens hos kvinner i alderen 65-69 år. Kun 4,9 % av nye tilfeller inntraff hos kvinner under 40
år i årene 2012-2016 (1)
I 2015 døde 585 kvinner av brystkreft i Norge. Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av
stadium. Fem års relativ overlevelse hvis det foreligger fjernspredning på diagnosetidspunktet, er på
25,5 % for årene 2011-2015. Det er kjent at brystkreftpasienter har en klar overdødelighet i mer enn
20 år etter at diagnosen er stilt (2). Median totaloverlevelse for pasienter med brystkreft og
spredning til skjelettet anslås til om lag 3 år. Pasienter med fjernspredning betraktes som
uhelbredelige syke med median overlevelse på om lag 2 til 3 år fra tidspunkt for tilbakefall, avhengig
av hvor spredningen kommer.
Brystkjertelvevets vekst og funksjon er avhengig av et komplekst samspill mellom mange hormoner,
bla østrogener og progesteroner. Denne følsomheten for hormoner vil et tumorvev beholde i
varierende grad (3). HER2 (human epidermal growth factor receptor) er en reseptor med tyrosin
kinase aktivitet, og overekspresjon er en negativ prognostisk faktor assosiert med aggressiv sykdom.
De viktigste etablerte prognostiske faktorene er tumorstørrelse, histologisk grad, og tilstedeværelse
og omfang av aksillære lymfeknutemetastaser. Disse faktorene, sammen med hormonreseptorstatus,
HER2 status og proliferativ aktivitet i tumor (Ki67), danner i dag det viktigste grunnlaget for videre
behandling (4).
Det anslås at omtrent 300 postmenopausale kvinner starter hormonell behandling ved brystkreft
årlig basert på data fra Kreftregisteret (4). Legemiddelverket anslår at ca 150 er aktuelle for
behandling med endokrin terapi ved lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
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1.3 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 (lovdata).
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å beregne alvorlighetsgraden for pasienter med
med brystkreft. Nærmere omtale finnes i Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 14
QALY.

1.4 FØRSTELINJE BEHANDLING AV AVANSERT ØSTROGENRESEPTORPOSITIV (ER+)
BRYSTKREFT
1.4.1

Behandling med fulvestrant

•

Indikasjon
Fulvestrant er et legemiddel til behandling av postmenopausale kvinner med
østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastaserende brystkreft:
o som ikke tidligere er behandlet med endokrinterapi (ny, aktuell indikasjon), eller
o ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling eller ved
sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen
Fulvestrant har også nylig fått indikasjon for kombinasjonsbehandling med palbociklib av
hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft hos
kvinner som tidligere har fått endokrin behandling.

•

Virkningsmekanisme
Fulvestrant er et antiøstrogen. Det blokkerer østrogenreseptorer på kreftceller og fører til at
antallet østrogenreseptorer reduseres. Detter resulterer i at kreftceller ikke lenger stimuleres
av østrogen til å vokse, det fører igjen til at tumor vokser saktere.

•

Dosering
Anbefalt dose er 500 mg (2 sprøyter à 250 mg satt intramuskulært) med 1 måneds intervall,
med ytterligere 500 mg gitt 2 uker etter første dose.

•

Bivirkninger
Svært vanlige bivirkninger (≥1/10) er hypersensitivitetsreaksjoner, hetetokter, kvalme,
forhøyede leverenzymer, utslett, ledd-, muskel- og skjelettsmerter, asteni og reaksjoner på
injeksjonsstedet.
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Venøs tromboembolisme er ofte observert (≥1/100 til 1/10) ved behandling av kvinner med
avansert brystkreft, men det er ikke mulig å vurdere i hvor stor grad legemiddelet medvirker
til hendelsene og hva som skyldes underliggende sykdom.
Det mangler langtidsdata for fulvestrants effekt på bensubstans.
For utfyllende informasjon jfr preparatomtalen for Faslodex (5)
1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis
Den nye indikasjonen for behandling med fulvestrant vil omfatte kvinner med
østrogenreseptorpositiv (ER+), lokalavansert eller metastatisk brystkreft som ikke tidligere har fått
endokrin behandling. Pasientene kan ha human epidermal vekstfaktorreseptor 2 positiv (HER2+) eller
negativ brystkreft (HER2-), men de fleste vil være HER2-. Fulvestrant kan utgjøre primær eller
adjuvant endokrin behandling.

Dersom det ved diagnosetidspunkt foreligger lokalavansert brystkreft (stadium 3) skal ikke
pasienten opereres primært, men behandles med (primær) systemisk terapi (6). For de fleste
pasientene vil systemisk terapi bety kjemoterapi, evt med adjuvant endokrin terapi. Ved
karakteristika som taler for mindre nytte av kjemoterapi (inkludert sterkt ER positivitet og lav
Ki67 (proliferasjonsmarkør) og stadium <3) kan det være aktuelt å vurdere mindre intens
kjemoterapi, eventuelt kun endokrin behandling (eldre spesielt) (6).
Det er internasjonal konsensus på at adjuvant endokrin behandling i de fleste tilfellene bør
inkludere en aromatasehemmer (AI), i de aller fleste tilfellene vil det si anastrozol eller letrozol.,
Følgende behandlingsvalg er aktuelle for postmenopausale pasienter:
• AI i 5 år (10 år unntaksvis)
• AI i 2-3 år + tamoksifen i til sammen 5 år
• Tamoksifen i 10 år
Ved potensielt endokrin følsom metastatisk sykdom, vil det primært være grunnlag for å velge
endokrin behandling fremfor cytostatika. Selv om cytostatika gir en noe høyere responsrate, er
det ingen overlevelsesgevinst ved å benytte dette først. I tillegg gir endokrin behandling mindre
bivirkninger. Ved omfattende og raskt progredierende viscerale metastaser bør imidlertid
cytostatika gis innledningsvis (6).
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Tabell 3 Anbefalt endokrin behandling i 1. linje ved metastatisk brystkreft hos postmenopausale kvinner (6)

I Norge er 3 aromatasehemmere aktuelle ved behandling i 1. linje: de ikke-steroidale AI (NSAI)
letrozol og anastrazol, og den steroidale AI (SAI) eksemestan. Det foreligger ikke en tydelig anbefaling
for valg av foretrukket AI. Derimot finnes det flere studier som viser gunstig effekt av å benytte en
NSAI før en SAI (6). Internasjonale retningslinjer anbefaler en NSAI før en SAI dersom denne brukes
primært eller lengre enn 12 mnd (7). I senere tid har også CDK4/6 hemmere (i kombinasjon med
både NSAI og fulvestrant) fått markedsføringstillatelse ved metastatisk brystkreft, og det vil bli
aktuelt å oppdatere behandlingsretningslinjene.
Kliniker som Legemiddelverket har vært i kontakt med, bekrefter at fulvestrant allerede benyttes en
del ved førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft.
1.4.3 Komparator
Kliniker som Legemiddelverket har konferert med, mener fulvestrant ved finansiering vil fortrenge
aromatasehemmere (AI) i første linje, og at alle AI er sidestilte i Norge. Endokrin adjuvant behandling
med AI fra start planlegges for ca 84 % av postmenopausale kvinner i følge kreftregisteret (4).
Legemiddelverket mener basert på avsnittet over og på bakgrunn av tilbakemelding fra kliniker, at
relevant komparator for denne metodevurderingen er en ikke-steroidal aromatasehemmer; dvs
letrozol eller anastrozol. Legemiddelverket vurderer at NSAI har klasseeffekt, det vil si er å anse som
likeverdige med hensyn på effekt og sikkerhet. Tall fra Reseptregisteret viser at det var flest brukere
av letrozol i 2016 (uavhengig av indikasjon) (8), men Legemiddelverket aksepterer anastrozol som
komparator for relativ effekt ettersom det var denne AI som ble benyttet i FALCON-studien. For
kostnadsberegninger for ICER og ved budsjettestimat tar Legemiddelverket utgangspunkt i priser for
letrozol som er rimeligere enn anastrozol.

17/13683-9

1.4.4
•

•

LØ/LR/

09-05-2018 side 16/63

Behandling med anastrozol
Indikasjon
Anastrozol har følgende indikasjoner
o Behandling av hormonreseptor–positiv avansert brystkreft hos postmenopausale
kvinner (aktuell indikasjon ved denne metodevurderingen)
o Adjuvant behandling av hormonreseptor-positiv tidlig invasiv brystkreft hos
postmenopausale kvinner.
o Adjuvant behandling av hormonreseptor-positiv tidlig invasiv brystkreft hos
postmenopausale kvinner som har brukt adjuvant tamoksifen i 2 til 3 år.
Virkningsmekanisme
Anastrozol er en potent og sterkt selektiv, ikke-steroid aromatasehemmer (forkortes både
NSAI og AI).
AI hemmer produksjonen av østrogen ved å blokkere aromataseenzymet (finnes bla i lever og
fettvev) som katalyserer omdannelsen av androgener til østrogen. Dette resulterer i lavere

østrogennivå og at kreftceller i mindre grad stimuleres av østrogen til å vokse, det
fører igjen til at tumor vokser saktere.
•

Dosering
1 tablett 1 gang daglig (peroralt). For postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv
tidlig invasiv brystkreft er anbefalt varighet av adjuvant endokrin behandling 5 år.

•

Bivirkninger
Følgende bivirkninger er svært vanlige (≥1/10): hodepine, hetetokter, kvalme, utslett,
leddstivhet, arteritt, osteoporose, og asteni.
Anastrozol senker de sirkulerende østrogennivåene og kan dermed forårsake en reduksjon i
benmineraltetthet med en mulig påfølgende økt risiko for benbrudd, behandling eller
profylakse mot osteoporose (insidens 10,5 % i ATAC studien, annen studie med anastrozol)
skal startes ved behov og overvåkes nøye.
Alvorlige bivirkninger som iskemisk kardiovaskulær sykdom og dype venøse
tromboemboliske hendelser hadde en insidens på hhv 4,1 % og 1,6 % i ATAC studien.
For utfyllende informasjon, se preparatomtalen (9).
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2 DOKUMENTASJON FOR Å VISE RELATIV EFFEKT
Den pivotale fase 3 studien FALCON og den støttende fase 2 studien FIRST er vurdert av EMA og
ligger til grunn for den aktuelle markedsførte indikasjonen. Disse to studiene samt ytterligere fire
studier identifisert ved et systematisk litteratursøk, ligger til grunn i AstraZenecas hovedanalyse, hvor
AstraZeneca ønsker å vise relativ effekt mellom fulvestrant, letrozol, anastrozol og tamoksifen.
Samtlige seks studier presenteres kapittel 2.1 under.

2.1 OVERSIKT OVER RELEVANTE, INNSENDTE STUDIER

AstraZeneca sendte inn en NMA (nettverksmetaanalyse) bestående av seks studier presentert i figur
1. Hensikten med NMA var å vise relativ effekt mellom fulvestrant og komparatorene anastrozol,
tamoksifen og letrozol som alle er i bruk ved 1. linjes behandling av hormonpositiv brystkreft.
Figur 1 Nettverk av studier benyttet i AstraZeneca sin NMA

Tabell 4 Oversikt over relevante, innsendte studier

Studie

Populasjon

Intervensjon

Sammenlikning/
kontrollarmen

Primære
utfallsmål

Sekundære utfallsmål

FALCON
(NCT01602380)
Fase III,
dobbelblindet,
multisenter RCT

Postmenopausale kvinner
med ER+, HER2- brystkreft
i stadium III og IV,
100% naïve for endokrin
behandling

N=230
Fulvestrant 500 mg
i.m. på dag 0,14 og
28, deretter hver
28. dag

N=232
Anastrozol 1 mg,
peroralt 1 gang
daglig

Progresjon
sfri
overlevelse
(PFS)

OS, ORR (beste totalrespons
ved CR eller PR), DoR, klinisk
nytte rate (beste totalrespons
ved CR, PR eller SD≥24 uker),
QoL, sikkerhet og toleranse

FIRST
(NCT00274469)
Fase II, åpen
multisenter RCT

Postmenopausale kvinner
med ER+ brystkreft i
stadium III og IV,
75% naïve for endokrin
behandling, 25% hadde fått
adjuvant endokrin terapi for
>12 mnd siden.
19% av pasientene var
HER2+ og 47% HER2(resten ukjent status)
Postmenopausale kvinner
med ER+, brystkreft i
stadium III og IV,
100% naïve for endokrin
behandling. Pasientene ble
ikke undersøkt for HER2
Postmenopausale kvinner
med ER+/- brystkreft i
stadium III og IV,
Ca 80 % naïve for endokrin
behandling, ca 20% hadde
fått adjuvant endokrin terapi
for >12 mnd siden.
Pasientene ble ikke
undersøkt for HER2

N=102
Fulvestrant 500 mg
i.m. på dag 0,14 og
28, deretter hver
28. dag

N=103
Anastrozol 1 mg,
peroralt 1 gang
daglig

Klinisk
nytte rate

ORR, TTP, DoR, OS, sikkerhet

N=121
Anastrozol 1 mg,
peroralt 1 gang
daglig

N=117
Tamoksifen 40
mg peroralt 1
gang daglig

Beste
totalrespon
s ved CR,
PR eller
SD≥24 uker

TTP, OS, bivirkninger

N=171
Anastrozol 1 mg,
peroralt 1 gang
daglig

N=182
Tamoksifen 20
mg peroralt 1
gang daglig

OR rate,
TTP og
toleranse

TTF, varighet respons, varighet
klinisk nytte

Milla-Santos (10)
(ikke registrert
NCT-nummer)
Fase III, åpen
singelsenter RCT
Nord-Amerikansk
studie (11)
(ikke registrert
NCT-nummer)
Fase III (?),
dobbelblindet,
multisenter RCT
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TARGET (12)
(ikke registrert
NCT-nummer)
Fase III (?),
dobbelblindet,
multisenter RCT

PO25 (13)
(ikke registrert
NCT-nummer)
Fase III,
dobbelblindet,
multisenter RCT
Crossover tillatt

Postmenopausale kvinner
med ER+ brystkreft i
stadium III og IV,
Ca 90 % naïve for endokrin
behandling, ca 10% hadde
fått adjuvant endokrin terapi
for >12 mnd siden.
Pasientene ble ikke
undersøkt for HER2
Postmenopausale kvinner
med brystkreft i stadium III
og IV. 65% ER+, ukjent ER
status hos 35%
Ca 19 % naïve for endokrin
behandling. Pasientene ble
ikke undersøkt for HER2
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N=340
Anastrozol 1 mg,
peroralt 1 gang
daglig

N=328
Tamoksifen 20
mg peroralt 1
gang daglig

OR rate,
TTP og
toleranse

TTF, DoR, varighet klinisk nytte,
OS

N=453
Letrozol 2,5 mg,
peroralt 1 gang
daglig

N=454
Tamoksifen 20
mg peroralt 1
gang daglig

TTP

OR rate, varighet respons,
klinisk nytte rate, varighet kli
nisk nytte, TTF, TTR, OS

ORR=Objektiv responsrate, DoR = Varighet repsons, OS = totaloverlevelse, CR = komplett respons, PR = delvis respons, QoL = livskvalitet, TTP =
Tid til progresjon, TTF = Tid til behandlingssvikt, BV = bivirkning, TTR = tid til repsons

Pågående studier
FALCON studien er fremdeles pågående.
Flere studier, bla MONARCH, MONALEESA og PALOMA studiene undersøker mereffekten av å tillegge
en CDK4/6 hemmer til endokrin, adjuvant behandling med aromatasehemmer eller fulvestrant.
NCT01953588, er en fase III-studie som sammenligner kombinasjoner og monoterapi med fulvestrant
og anastrozol ved neoadjuvant behandling av brystkreft.
Tabell 5 Studier hvor fulvestrant 500 mg inngår i førstelinjes behandling av ER+ avansert brystkreft (kilde AstraZeneca)

Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon
Som beskrevet i kapittel 1.4 mener Legemiddelverket at relevant komparator er en
aromatasehemmer (her en NSAI). Dette støttes av kliniker. Legemiddelverket aksepterer anastrozol
fra FALCON studien som komparator ettersom det er dokumentert klasselikhet mellom NSAIene
anastrozol og letrozol.
Legemiddelverket har også vurdert den innsendte kliniske dokumentasjonen.
Populasjonene i de seks studiene i NMA er heterogene og studiene har flere ulikheter i design.
Legemiddelverket identifisert følgende punkter som vi mener er av størst betydning med hensyn på
heterogenitet:
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Tidligere
endokrin
behandling

Ja

462

13% / 87%

100%

Nei

FIRST

Nei

205

18% / 82%

100%

25%

66%

6272%

138

100%
samlet

100%

Nei

100%

6089%

Modne OS
data

FALCON

HER2+
eller
ukjent
HER2
status
Nei

Blindet?

Bryst-kreft
stadium
III og IV

Ukjent

MillaSantos*

Bekreftet
ER+

09-05-2018

Antall
pasienter

Tabell 6 Beskrivelse av studiedesign (ikke uttømmende) for studiene inkludert i NMA
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Annet

33%

Tamoksifen
dosert 40 mg
daglig.
Kun et
studiesenter

NordAmerika
nsk
studie

Ja

353

100%
samlet

85%

20%

100%

?**

TARGET

Ja

668

100%
samlet

100%

10%

100%

?**

PO25

ja

939

7% / 93%

65%

81%

100%

?

Samme
studieprotokoll
som TARGET

***

*Milla-Santos ble utelatt fra NMA av AstraZeneca pga for stor heterogenitet
** AstraZeneca har upubliserte data på pasientnivå
***Urandomisert crossover mellom behandlings-armene tillatt: 53% fra letrozol-tamoksifen, 44% fra
tamoksifen-letrozol. Data på pasientnivå og OS data var ikke tilgjengelig.
HER2+ status: pasienter med kjent eller ukjent HER2+ status kan ha en dårligere eller bedre prognose
enn HER2- pasienter, avhengig av hvilken (målstyrt) behandling pasientene mottar i studien. Dette
kan gi skjevheter i effektforskjellene mellom de ulike studiene.
Legemiddelverket har valgt å forholde seg til resultater fra FALCON som er en direkte
sammenlignende studie fremfor å vurdere nærmere justerte data på pasientnivå for komparatorene
tamoksifen og letrozol fra NMA. Dette fordi Legemiddelverket mener at relevant komparator for
fulvestrant er en AI, og anastrozol og letrozol vurderes som likeverdige pga. klasseeffekt.
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I hovedanalysen fra Astra Zeneca er det benyttet poolede resultater fra FALCON og FIRST studiene,
og videre følger en vurdering av heterogenitet for disse to studiene.
Vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon fra FIRST- OG FALCON-studiene:
Utfallsmålet PFS (progresjonsfri overlevelse) i FALCON og TTP (tid til progresjon) i FIRST har ifølge
AstraZeneca lignende definisjoner.
I FALCON studien ble progresjon målt med RECIST v 1.1 (utprøvervurdert), ved kirurgi eller
radioterapi indisert ved forverret sykdom eller død uavhengig av årsak (14).
I FIRST studien ble progresjon definert av utprøver eller blindet ekstern radiolog basert på
modifisert sett med RECIST v 1.0 kriterier som også inkluderte progresjon av «lytic bone lesion» (15)
frem til datacutoff. Etter datacutoff var det utprøvers opinion som bestemte progresjon, det var ikke
et krav å benytte RECIST (16).
Den mediane behandlingslengden i anastrozol armen i FIRST studien er 3,4 måneder kortere i (6,6
måneder) sammenlignet med FALCON studien (10,0 måneder), dette kan ha påvirket OS negativt i
anastrozol armen av FIRST. Den mediane behandlingslengden for fulvestrant er mer sammenlignbar i
fulvestrant armene av FIRST og FALCON studiene, med hhv 14,7 måneder vs 13,9 måneder.
Pasientene i FIRST studien med HER2+ status (18,5 %) vil kunne ha enten en bedre eller dårligere
prognose enn HER2- pasientene i FALCON, avhengig av om de mottar målstyrt behandling eller ikke.
Pasienter med ukjent HER2 status i FIRST studien (34,1 %) har trolig ikke mottatt riktig målstyrt
behandling ettersom det ikke har vært mulig å behandle disse pasientene basert på uttrykk av denne
markøren. Noen av disse pasientene vil derfor sannsynligvis ha en dårligere prognose enn pasientene
med HER2- status i FALCON studien. Disse ulikhetene i HER2 status mellom studiepopulasjonene kan
bidra til skjevheter i effektforskjellene mellom fulvestrant og anastrozol i de to studiene.
Figur 2 Utvalgte viktige forskjeller i studiepopulasjonen mellom FIRST og FALCON studiene (kilde AstraZeneca)

Som man kan se av Figur 3 var det observert en bedre HR (0,66) for TTP i FIRST studien enn for PFS i
FALCON studien (0,797), og en kan ikke utelukke at effektforskjellene i behandlingsarmene skyldes
de ulike måtene for å måle progresjon i de to studiene. I tillegg kan en heller ikke utelukke at
forskjellene i pasientpopulasjonene påvirker endemålene TTP/PFS. FIRST studien inkluderte pasienter
med HER2+ sykdom, ukjent HER2 status, samt pasienter som tidligere har mottatt endokrin
behandling (sistnevnte ble justert for i analysen). Det åpne studiedesignet i FIRST kan også svekke
troverdighet til utprøvervurdertvurdering av TTP. Dersom totaloverlevelse avhenger av TTP/PFS, kan
man forvente at OS vil bli lavere i FALCON enn i FIRST.
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Figur 3 KM data for TTP ved follow up av FIRST studien (16) til venstre og PFS i FALCON studien ved primært data cutoff (14)
til høyre

Legemiddelverket mener at FIRST og FALCON studiene er for ulike til at resultater fra begge studiene
kan brukes sammenslått i analysene, og den videre analysen baserer seg derfor kun på FALCON
studien.
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3 PICO1
3.1 PASIENTPOPULASJONEN
Norsk klinisk praksis
I Norge er 87 % av brystkrefttilfellene ER+, 68 % er PR+, og 14 % av pasientene er HER2+. Hos de
HER2- pasientene er median Ki67 verdi 21% (4). Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 63 år.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
Som beskrevet i kapittel 2, tar Legemiddelverket utgangspunkt i FALCON studien i den
helseøkonomiske analysen. Studien inkluderte pasienter med metastatisk eller lokalavansert sykdom
som ikke kan behandles kurativt med kirurgi, radioterapi eller annen behandling, dette er i
overensstemmelse med de pasientene som er aktuell for behandling i Norge.

Tabell 7 Pasientkarakteristika i FALCON studien (14)

Alder
Rase:
Hvit
Asiatisk
Reseptor status:
ER+ og PR+
ER+ og PRER+ og PR ukjent
ER- og PR+
ER- og PRHER2 status:
Positiv
Negativ
ECOG status:
0
1
2

1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome.

Fulvestrant 500 mg Anastrozol 1 mg
(n=230)
(n=232)
64,0 (38-87)

62,0 (36-90)

175 (76%)
36 (16%)

174 (75%)
34 (15%)

175 (76%)
44 (19%)
10 (4%)
1 (<1%)
0

179 (77%)
43 (19%)
7 (3%)
3 (1%)
0

0
230 (100%)

1 (<1%)
231 (100%)

117 (51%)
106 (46%)
7 (3%)

115 (50%)
105 (45%)
12 (5%)
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Sykdomsstadium:
Lokalavansert
Metastatisk
Sykdomsutbredelse
ved metastaser:
Indre organer
Bein eller muskler alene
Bryst alene
Hud eller bløtvev alene
Andre områder unntatt indre organer
Målbar sykdom
Tidligere behandling:
Kjemoterapi
• Lokalavansert eller metastatisk sykdom
• Adjuvant
• Neoadjuvant
Radioterapi
Immunoterapi
Hormonell terapi
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28 (12%)
202 (88%)

32 (14%)
200 (86%)

135 (59%)
24 (10%)
3 (1%)
8 (3%)
60 (26%)

119 (51%)
24 (10%)
2 (1%)
6 (3%)
81 (35%)

193 (84%)

196 (84%)

36 (16%)
35 (15%)
11 (5%)
53 (23%)
0
2 (1%)

43 (19%)
27 (12%)
16 (7%)
50 (22%)
0
1 (<1%)
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Armene er godt balanserte med hensyn på pasientkarakteristika i FALCON studien, med unntak av at
endokrin behandling startet senere etter avsluttet kjemoterapi i fulvestrantarmen (median 12,8
mnd) enn i anastrozol armen (5,7 mnd) (17).
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
Populasjonen i den analysen som Legemiddelverket har vurdert i den innsendte modellen er basert
på totalpopulasjonen i FALCON studien.
Legemiddelverkets vurdering
Kliniker som Legemiddelverket har konferert med mener at FALCON studien må regnes som
representativ for norsk klinisk praksis. Legemiddelverket vurderer at pasientkarakteristika som
presenteres i Tabell 7 er i overensstemmelse med norsk klinisk praksis, med unntak av at samtlige
pasienter var HER2- i FALCON studien. I norsk klinisk er 14 % HER2+. Fulvestrant og anastrozol har
indikasjon for adjuvant behandling i første linje også for HER2+ pasienter, og man må regne med at
det vil være aktuelt å behandle enkelte HER2+/HR+ pasienter med endokrin behandling i denne
linjen i Norge, men da i kombinasjonsterapi med HER2 målrettet behandling og ikke monoterapi som
vurderes i denne analysen. Betydningen av at samtlige pasienter var HER2- i FALCON diskuteres
videre i avsnitt 3.4.1.
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Starttidspunkt for den endokrine behandlingen kan ha påvirket effektresultatene, det gikk i
gjennomsnitt 7 måneder lengre før pasientene i fulvestrantarmen startet endokrin behandling
sammenlignet med anastrozol. Siden dette var en dobbelblindet, randomisert studie, tror ikke
Legemiddelverket at dette er noe annet enn et resultat av tilfeldig seleksjon av pasienter. Pasientene
ble ikke stratifisert etter tid fra avsluttet kjemoterapi.
Legemiddelverket godtar populasjonen fra FALCON studien i sin hovedanalyse, ettersom den regnes
som representativ for norsk klinisk praksis.

3.2 INTERVENSJON

Norsk klinisk praksis
Legemiddelverket antar at fulvestrant vil brukes i henhold til markedsført indikasjon. Kliniker
Legemiddelverket har vært i kontakt med beskriver at behandlingsvarigheten varierer fra 3-6
måneder (ved manglende effekt) til mange år for enkelte pasienter.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I FALCON studien fikk pasientene fulvestrant frem til objektiv sykdomsprogresjon (RECIST),
uhåndterlige bivirkninger, eller seponering pga. protokollavvik eller pasientens eget ønske om å
slutte (14). Fulvestrant ble brukt i henhold til godkjent indikasjon.
Median behandlingslengde med fulvestrant var 14,7 mnd (spredning 0,9-37,7 mnd) i FALCON studien
(14).
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
I modellen legges det til grunn en behandlingsvarighet basert på tid i PFS, og median behandlingstid
ut ifra PFS blir 16,6 mnd i AstraZeneca sin hovedanalyse.
Legemiddelverkets vurdering
Data fra FALCON viser at KM data for varighet av behandling og for PFS er sammenfallende for
fulvestrantarmen i studien. Det er en liten forskjell mellom data for PFS og varighet av behandling.
Totalt sett vurderes varighet av behandling og PFS som så like, at det synes rimelig å basere
modellert behandlingstid på tid i PFS. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet/PFS var 22,5 mnd i
Legemiddelverkets hovedanalyse.
Legemiddelverket godtar at behandlingsvarighet modelleres på PFS.
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3.3 KOMPARATOR

Norsk klinisk praksis
I FALCON studien som Legemiddelverket velger å legge vekt på i sin hovedanalyse, er fulvestrant
direkte sammenlignet med anastrozol. I klinisk praksis er det ingen tydelig anbefaling med hensyn på
fortrukket AI, men registerdata viser at letrozol uavhengig av indikasjon har flere brukere enn
anastrozol (og eksemtestan som er en SAI) (8). I klinisk praksis benyttes også tamoksifen både som
monoterapi eller i kombinasjon/sekvens med AI ved aktuell indikasjon. Planlagt behandlingsvarighet
vil være 5 år i de fleste tilfellene, men 10 år forskrives også på individuelt grunnlag. Faktisk
behandlingsvarighet avkortes bla ved progresjon og dårlig toleranse, og vil for aktuell populasjon
være kortere enn 5 år (10 år). Kliniker Legemiddelverket har vært i kontakt med beskriver at
behandlingsvarigheten varierer fra 3-6 mnd (ved manglende effekt) til mange år (for enkelte), og at
FALCON studien som ligger til grunn gir representativ informasjon om median behandlingslengde.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I FALCON studien fikk pasientene anastrozol frem til objektiv sykdomsprogresjon, og behandlingen
ble seponert ved uhåndterlige bivirkninger, protokollavvik eller pasientens ønske om å slutte (14).
Anastrozol ble brukt i henhold til godkjent indikasjon. Median behandlingslengde med anastrozol var
13,9 mnd (0,2-36,0 mnd) i FALCON studien (14).
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
Se beskrivelse av modellert behandlingslengde i 3.2. Komparator er modellert på samme måte som
intervensjon.
Legemiddelverkets vurdering
Behandlingsvarigheten for anastrozol er modellert på samme måte som for fulvestrant, basert på
observert PFS. Også her er det en liten forskjell mellom KM data for varighet av behandling og PFS.
Totalt sett vurderes varighet av behandling og PFS som så like, at det vurderes rimelig å basere
modellert behandlingstid på tid i PFS. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet/PFS var 18,5 måneder i
analysen.
Legemiddelverket godtar at behandlingsvarighet modelleres på PFS.
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3.4 UTFALLSMÅL
3.4.1

Effekt

Innsendt klinisk dokumentasjon
Det primære endepunktet i FALCON var utprøvervurdert progresjonsfri overlevelse (PFS). Progresjon
ble vurdert lokalt av utprøver ut i fra RECIST v 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), ved
kirurgi eller radioterapi indisert ved forverret sykdom eller død uavhengig av årsak. Median
progresjonsfri overlevelse (PFS) i fulvestrantarmen var 16,6 mnd (95% KI: 13,83–20,99) sammenlignet
med 13,8 mnd (11,9-16,59) i anastrozolarmen. Forskjellen i PFS var statistisk signifikant (p=0,0486),
Hazard ratio var 0,797.

Figur 4 Kaplan-Meier kurve for progresjonsfri overlevelse (PFS) i FALCON studien ved data cutoff april 2016 (14)
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Figur 5 Forest plot av PFS på subgruppenivå i FALCON studien (14)

Fra figur 5 kan vi se at det ikke er signifikante effektforskjeller på PFS hos subgruppen av pasienter
som har spredning til indre organer (visceral sykdom) mellom fulvestrant- og anastrazolarmen.
OS data fra FALCON var umodne ved data cutoff april 2016, og hhv 29, 1% og 32,3% av pasientene
var da døde i fulvestrant- og anastrozolarmen. Forskjellen i OS var ikke statistisk signifikant (HR:
0.875; 95% KI: 0.629-1.217; p=0.4277) (14). Ifølge EPAR (offentlig utredningsrapport fra EMA) var det
planlagt en ny OS analyse når det er estimert at 50% av pasientene er døde (17), men i følge
AstraZeneca vil det ikke gjøres en ny analyse før i 2021 eller 2022, når man beregner at ca 75% av
pasientene er døde.
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Figur 6 KM data av OS fra i FALCON studien ved data cutoff april 2016 (kilde AstraZeneca dokumentasjonspakke)

Tabell 7 OS ved data cutoff i FALCON studien (Kilde: studiedata levert av AstraZeneca)

Tall sendt inn av AstraZeneca viser at ca en tredjedel av pasientene i begge armer fikk etterfølgende
kreftbehandling etter seponering av fulvestrant og anastrozol. Ulike regimer med endokrin terapi,
kjemoterapi og stråling var sammenlignbare mellom armene.
Innsendt modell.
Som beskrevet i kapittel 2 har Legemiddelverket sett bort ifra AstraZenecas hovedanalyse basert på
NMA hvor effekten av fulvestrant ble vurdert relativt til tre ulike komparatorer. Modelleringen som
beskrives i dette avsnittet sammenligner effekt av fulvestrant med anastrozol, og er basert på
pasientspesifikke data hentet fra FALCON studien.
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Legemiddelverket har på forespørsel fått tilsendt statistiske analyser som belyser validiteten av om
man kan anta proportional hazard (PH) for PFS og OS for datasettet fra FALCON. Log kumulativ
hazard plotene for fulvestrant og anastrozol for PFS er relativt paralelle, mens de synes ikke å være
paralelle ved visuell inspeksjon for OS. AstraZeneca argumenterer likevel for at antagelsen om PH for
OS ikke kan forkastes, ettersom den grafiske presentajonen av Schoenfeld residualer for OS ikke
synes å være en trend med hensyn på tid (figur 8).

+

Figur 8 Til venstre: Schoenfeld residualer for behandling, cox regresjon av OS fra FALCON. Til høyre: Log kumulativ hazard
plot for OS fra FALCON. (Kilde AstraZeneca)

Figur 9 Log kumulativ hazard plot for PFS fra FALCON (Kilde AstraZeneca)

AstraZeneca ble bedt om å levere en oppdatert hovedanalyse for modellering som baserte seg på
data fra FALCON studien alene. I denne analysen anbefaler AstraZeneca at det velges PH-modellering
(joint) med Weibull distribusjon for både PFS og OS.
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Figur 10 viser fremskrivning av OS data med ulike parametriske funksjoner i en PH-modell.
AstraZeneca mener at log-logistic og log-normal kurvene kan overerstimere langtids OS om man
sammenligner FALCON resultatene med andre tidligere brystkreftstudier (se Appendiks 3:
Sammenligning langtidsoverlevelse). Gompertz vil videre trolig underestimere langtids OS, samtidig
som den har den dårligste matematiske tilpasningen, se tabell 8. AstraZeneca argumenterer derfor
for at Weibull-funksjonen fremstår som det beste kompromisset for fremskriving av OS, siden den
har god matematisk tilpasning og klinisk plausibelt estimat på langtidsoverlevelse.

Figur 10 Framskriving av OS kurver med PH modell. Kilde AstraZeneca
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Tabell 8 Beste matematiske tilpasning for OS ved parametrisering i PH modell

Overall rank*
Exponential
Weibull
Gompertz
Log-logistic
Log-normal
Gen gamma
*Basert på BIC

AIC
5
3
6
1
2
4

BIC
1510,39
1501,11
1506,37
1499,73
1500,38
1501,21

1518,66
1513,52
1518,77
1512,14
1512,78
1517,75

For PFS mener AstraZeneca at både individuell og PH parametrisering kan anbefales, med log-normal
eller Weibull distribusjon. Log-normal har den beste matematiske tilspasningen (BIC = 1), men det er
også for PFS et spørsmål om denne er for optimistisk. Dersom man ønsker å være konsekvent
mellom OS og PFS parametriseringen bør også PH modell med weibull distribusjon (BIC = 4) velges for
PFS, i følge Astra Zeneca.
Legemiddelverkets vurdering
FALCON studien var dobbelblindet, og Legemiddelverket anser at risiko for bias ved utprøvervurderte
effektmål er liten.
Ettersom Legemiddelverkets analyse kun baserer seg på data fra FALCON er det bare HER2- pasienter
som er inkludert i effektfremskrivningen. Legemiddelverket mener likevel at resultatene fra analysen
kan generaliseres til også HER2+ pasienter. Dette fordi da fulvestrant fikk den første indikasjonen for
fulvestrant 500 mg til adjuvant behandling ved tilbakefall eller progresjon under/etter tidligere
antiøstrogenbehandling, lå CONFIRM studien (18) til grunn for dette. I denne studien var HER2 status
ukjent, og det ble gitt MT for den nevnte indikasjonen på bakgrunn av at fulvestrant hadde vist en
postiv nytte/risiko balanse uavhengig av HER2 status. Det er ingen biologiske grunner for å anta at
dette er annerledes ved adjuvant behandling av endokrinnaive pasienter. Legemiddelverket
generaliserer i dette tilfellet metodevurderingen til å gjelde for både HER2 positive og negative
pasienter.
Legemiddelverket mener at antagelsen om PH for OS i ikke kan forkastes; basert på grafisk
presenterte Schoenfeld residualer for OS i denne studien som ikke synes å være en trend med
hensyn på tid. En PH test bekrefter også at antagelsen om PH ikke kan forkastes. Selv om OS kurvene
ikke synes å være parallelle ved visuell inspeksjon, velger altså Legemiddelverket å ikke forkaste PHantagelsen, ettersom de statistiske testene ikke støtter dette. Legemiddelverket velger derfor å
modellere både PFS og OS fra FALCON med en PH modell hvor behandling er inkludert som variabel.
For OS ville individuell parametrisering innebære at kurvene hadde krysset hverandre frem i tid, og
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Legemiddelverket mener at dette er mindre plausibelt ut i fra de dataene vi har per i dag. Gitt at
forskjellen i PFS er statistisk signifikant og PFS er nært korrelert til OS for brystkreft (19), mener
Legemiddelverket at det er sannsynlig at forskjellen i OS mellom armene ikke vil avta så mye at
armene krysser hverandre
OS-dataene som inngår i modellen er svært umodne, noe som medfører at ulike funksjoner for
framskriving av OS i modellen gir store utslag på resultatet i den helseøkonomiske analysen.
Eksponential-, generalised gamma-, log normal- og log logistic-funksjonene estimerer at ca. 40-50 %
av pasientene er i live etter 5 år, og ca. 10-20 % er i live etter 15 år. Dette fremstår som potensielt
veldig optimistiske estimater sammenlignet med forventet levetid for den aktuelle
pasientpopulasjonen i klinisk praksis. På den andre siden synes Gompertz-funksjonen å gi et svært
konservativt estimat på overlevelse, da alle pasientene er døde etter ca. 10 år. Gompertz har også
den dårligste matematiske tilpasningen.
Weibullfunksjonen estimerer at ca. 36 % av populasjonen er i live etter 5 år, 11% er i live etter 10 år
og 1-2 % er i live etter 15 år. Tall fra Kreftregisteret viser at 5 års relativ overlevelse for norske
pasienter med brystkreft i stadium IV i perioden 2012-2016 var 28,5 % (1). Videre har en amerikansk
registerstudie av over 25 000 kvinner med brystkreft i stadium IV ved diagnosetidspunktet vist at 10års overlevelse i perioden 1990-2012 for disse pasientene var ca. 13% (20). Legemiddelverket er
derfor enig med AstraZeneca i at Weibull fremstår som en rimelig funksjon i framskrivningen av OS
dataene fra FALCON, med overlevelesesestimater som samsvarer rimelig godt med registerdata og
god matematisk tilpasning. Populasjonen i FALCON inkluderer også pasienter med lokalavansert
brystkreft, og man kan forvente at denne populasjoenen vil ha en noe høyere overlevelse enn en ren
stadium IV populasjon.
For OS viser Legemiddelverkets analyse følgende fremskrivning:
•
•

Forventet gjennomsnittlig overlevelse etter oppstart behandling med fulvestrant: 49,7 mnd
Forventet gjennomsnittlig overlevelse etter oppstart behandling med anastrozol: 46,1 mnd

Dette gir en forventet gjennomsnittlig overlevelsesgevinst på 3,6 mnd. Kliniker som
Legemiddelverket har konferert, anser dette som realistiske anslag.
For PFS velger Legemiddelverket også å anta PH, ettersom kurvene her synes parallelle ved visuell
inspeksjon. PFS datene er mer modne enn OS, og medianverdiene var nådd. Weibullfunksjonen for
framskrining av PFS gir median PFS 16,56 måneder for fulvestrant og 13,80 måneder for anastrozol.
Av de tilgjeneglige funksjonene for framskrivning av PFS, er det Weibull som estimerer nærmest opp
mot hva som er vist i studien (FALCON fulvestrantarmen var 16,6 mnd (95% KI: 13,83–20,99), og
median PFS i anastrozolarmen var 13,8 mnd (11,9-16,59)). Fremskriving viser at alle pasientene i
begge armer har progrediert etter 80-90 måneder, samtidig som 10-15% er i live i modellen.
Weibullfunksjon framstår slik sett som et palusibelt valg for PFS.

17/13683-9

LØ/LR/

09-05-2018

side
35/63

En mulig forklaring på at fulvestrant viser bedre effekt på PFS enn anastrazol i FALCON studien, kan
være at aromatasehemmere taper effekt ved resistensutvikling ved ESR1 mutasjon, og at fulvestrant
er mindre følsom overfor denne mutasjonen (14). I norsk klinisk praksis benyttes også
kombinasjonregimer med AI i 2-3 år etterfulgt av tamoksifen i 2-3 år, man kan teoretisk anta at
resistens overfor AI observeres sjeldnere ved disse regimene ettersom behandlingstiden med AI er
kortere i disse regimene. Legemiddelverket har imidlertid avgrenset analysen etter hvilken
behandling som planlegges hyppigst, og har ikke vurdert effekt av fulvestrant relatert til planlagte
kombinasjonsregimer av AI + tamoksifen.
Legemiddelverket godtar AstraZenecas reviderte hovedanalyse som tar utgangspunkt i FALCON data,
og velger å benytte PH modell med Weibull distribusjon for OS og PFS.
3.4.2 Bivirkninger
Innsendt klinisk dokumentasjon
I FALCON ble sikkerhet og toleranse vurdert ved hvert studiebesøk og frem til 8 uker etter siste
behandling. Pasientene møtte til studiebesøk etter randomisering på dag 14 og 28, og deretter hver
28 dag frem til uke 24, deretter hver 12. uke frem til progresjon (14). Bivirkninger ble gradert etter
CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) versjon 4.0. Bivirkninger av grad ≥3 ble
rapportert av 22 % av fulvestrantpasientene sammelignet med 18 % av anastrozolpasientene. I
fulvestrantarmen sluttet 7 % av pasientene på behandlingen pga bivirkninger, mens det var
tilsvarende 5 % i anastrozolarmen. Tabell 9 viser insidensen av de vanligste bivirkningene i FALCON.
Av fulvestrantpasientene meldte 31,2 % om ledd og muskel/skjelett bivirkninger sammen lignet med
42,1% i anastrozolarmen (17).
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Tabell 9 Bivirkninger med en insidens på 5% eller høyere i en av behandlingsarmene i FALCON studien ved data cutoff april
2016 (14)

Tabell 10 Grad >=3 bivirkninger rapportert av >=1 % av pasientene i FALCON(17)
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Innsendt modell
Alle bivirkninger ble modellert i den første behandlingssyklusen. Kostnader fra alle bivirkninger med
grad ≥3 og en insidens på 2 % i minst en behandlingsgruppe ble inkludert.
Tabell 11 Insidensen av bivirkninger brukt i AstraZenecas hovedanalyse (kilde dokumentasjonspakken)

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket godtar modelleringen av bivirkninger i hovedanalysen.
3.4.3 Helsenytte/helsetap
Innsendt dokumentasjon
HRQoL (helserelatert livskvalitet) ble i FALCON besvart ved baseline og hver 3. måned frem til
progresjon, og deretter hver 6. måned frem til endelig OS analyse. HRQoL ble målt ved det generiske
instrumentet EQ-5D-3L med vekter fra den britiske befolkningen (kilde dokumentasjonspakke AZ) og
det sykdomsspesisfikk instrumentet FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy for Breast
Cancer) med tilhørende verdiskala (TOI) (14).
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Figur 11 Median TOI skala fra FACT-B over tidspunktene for hver behandlingsarm i FALCON (kilde dokumentasjonspakken)

Figur 12 EQ-5D-3L indeks (UK) per behandling og visitt (kilde dokumentasjonspakken)

Det var ikke signifikante forskjeller i helsenytte mellom de to behandlingsarmene.
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Innsendt modell
Modellerte nyttevekter fra FALCON benytter EQ-5D. I den innsendte modellen er det mulig å velge
fire kilder til nytteverdier:
• FALCON studie MMRM model
• FALCON summary statistics
• Lloyd (2006)
• FALCON MMRM and Lloyd (2006)
I Astra Zeneca sin hovedanalyse er MMRM model (Mixed effects regression model) benyttet. Ifølge
AstraZeneca tar MMRM høyde for og estimerer assosiasjonen mellom nyttevekter og kliniske
hendelser i FALCON studien, via kovariaten «tid til progresjon».
AstraZeneca gjennomførte også et litteratursøk for å vise alternative, publiserte nytteverdier.
Tabell 12 Nytteverdier i ulike helsetilstander tilgjengelig i AstraZenecas modell (Kilde dokumentasjonspakken)

Tabell 13 viser gjennomsnittlige nytteverdier basert på EQ-5D, samt antall observasjoner for de ulike
helsetilstandene fra FALCON. Siden det ikke var signifikante forskjeller mellom de to
behandlingsarmene ble en felles verdi benyttet for PFS (0,75) og PD (0,69). Dette er lavere enn hva vi
finner for den generelle befolkningen hvor det er beregnet en nyttevekt på 0,8 ved 63 år, jfr
appendiks 1.
Tabell 13 Gjennomsnittlige nytteverdier fra EQ-5D i FALCON (kilde dokumentasjonspakken)

AstraZeneca har også benyttet disutilities (negative nyttevekter) grunnet bivirkninger i sin
hovedanalyse. Bivirkninger med grad ≥3 var inkludert, og de negative nytteverdiene var hentet fra
litteraturen.
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Tabell 14 Disutilities assosiert med bivirkninger (kilde dokumentasjonspakken)

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket benytter i dette tilfellet nyttevekter med gjennomsnittsverdier fra FALCON
(FALCON summary statistics), og har ikke utforsket de andre estimatene nærmere. Legemiddelverket
utelukker ikke at det kan være riktig å bruke mixed effects regresjonsanalyse ved modellering av
nyttevekter, men i denne saken er det av underordnet betydning, og Legemiddelverket har ikke
undersøkt dette nærmere. Valg av analyse av nyttevekter må gjøres indivduelt.
Legemiddelverket velger å benytte nytteverdiene kalt «FALCON summary statistics» i sin
hovedanalyse.
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4 ØKONOMISK ANALYSE
AstraZeneca har sendt inn en økonomisk analyse der behandling med fulvestrant sammenlignes med
anastrozol, letrozol eller tamoksifen. Legemiddelverket har i tråd med vurderinger presentert
tidligere i denne rapporten kun lagt til grunn den økonomiske analysen der fulvestrant sammenlignes
med anastrozol (aromatasehemmer). Ettersom Legemiddelverket antar klasselikhet mellom
anastozol og letrozol, har legemiddelkostnadene i komparatorarmen blitt endret slik at de gjenspeiler
kostnadene til den mest brukte aromatasehemmeren i norsk klinisk praksis, letrozol. Det er kun
denne analysen som presenteres og vurderes under.
Det innsendte analysen er en CUA (kostnad-nytte analyse) som sammenligner fulvestrant med
anastrozol hos postmenopausale kvinner med hormonreseptor positiv (HR+), lokalavansert eller
metastatisk brystkreft som ikke har mottatt tidligere hormonterapi. Analysen er basert på en
helseøkonomisk modell som presenteres under.

4.1 MODELL, METODE OG FORUTSETNINGER
Modellbeskrivelse
Den innsendte modellen består av tre gjensidig ekskluderende stadier, PFS (progresjonsfri
overlevelse), PD (progrediert sykdom) og død som vist i figur 13.

Figur 13 Modellstruktur (kilde: innsendt dokumentasjonspakke)

Modellen kjøres som en kohorte-simulasjon, der hele populasjonen starter i stadiet PFS. Modellen er
en såkalt «partitioned-survival model» der fordelingen av populasjonen i de ulike stadiene over tid
styres av overlevelsesdata (OS og PFS) fra kliniske studiedata. Andel i stadiet «død» og PFS er basert
på hhv. OS og PFS-kurver, mens andel i stadiet «progrediert sykdom» er differansen mellom OS- og
PFS-kurvene. Overlevelsesdata brukt som effektdata i modellen, samt eventuelt parametrisering av
denne, er presentert og drøftet i kapittel 3.4.1.
Sykluslengden er 4 uker.
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Legemiddelverkets vurdering
En «partitioned survival model» med de tre stadiene PFS, PD og død er en velbrukt og akseptert
modellering av langtkommen kreftsykdom. Modellen er tilstrekkelig transparent og gir rom for å
variere relevante parametre og inputvariabler.
Legemiddelverket godtar innsendte modell.
4.1.1 Analyseperspektiv
Analysen har et helsetjenesteperspektiv med 4 % diskonteringsrate både for kostnader og
helseeffekter. Tidshorisonten er 30 år.
Legemiddelverkets vurdering
Analysen perspektiv og diskonteringsrate er i tråd med Legemiddelverkets retningslinjer for
helseøkonomiske analyse og godtas. Legemiddelverket reduserer tidshorisonten til 20 år, i tråd med
tidligere metodevurderinger av metastatisk brystkreft. Majoriteten av pasientene i denne
metodevurderingen hadde metastatisk brystkreft ved inklusjon i studien. Sensitivitetsanalyse viser at
å endre tidshorisonten fra 30 år og til 20 år har vesentlig lite betydning for resultatet, da det er få
pasienter igjen i modellen etter 20 år.
Legemiddelverket godtar perspektiv og diskonteringsratene, men reduserer tidshorisonten til 20 år.
4.1.2

Kostnader (input data)

Direkte kostnader
Innsendt dokumentasjon
Direkte legemiddelkostnader
Det er i den innsendte modellen brukt maksimal AUP for intervensjon, og trinnspris for komparator.
Legemiddelverket har oppdatert til gjeldende priser. Det er også lagt til grunn prisen til letrozol for
komparatorarmen (i stedet for anastrozol), ettersom det er dette legemiddelet som er mest brukt.
Behandlingsvarigheten er basert på tid i PFS.
Administrasjonskostnader
Det er inkludert administrasjonskostnader for både intervensjon (injeksjon) og komparator (tablett)
ved oppstart at behandlingen som inkluderer kostnader til en konsultasjon hos onkolog (à 690 NOK,
Normal tariff for avtalespesialister 2016-2017 (21).For fulvestrant er det også inkludert kostnader for
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injeksjon satt av sykepleier (220 NOK, Kunnskapssenteret nr 4, 2011 (Legemiddelverket har ikke
funnet denne kilden, men estimatet virker rimelig sett i lys av timekostnadene til en sykepleier i
Legemiddelverkets enhetskostandsdatabase)).
For påfølgene behandlingssykluser er kun sykepleierkostnadene inkludert for fulvestrant.
Komparator som er i tablettform har ingen adminstrasjonskostnader i de videre
behandlingssyklusene.
Kostnader til påfølgende behandling
Kostnader til påfølgende behandling er inkludert som en engangskostnad som påløper ved overgang
til stadiet PD. Denne engangskostnaden er satt lik for begge armene i modellen. Likevel blir disse
totale kostnadene noe høyere for komparatorarm enn for fulvestrant (også når modellen kjøres uten
diskontering av kostnadene). Forskjellen er imidlertid en meget liten sum relativt til de totale
kostnadene i modellen og har derfor liten betydning for resultatene. Legemiddelverket har derfor
ikke funnet det nødvendig å undersøke dette nærmere i denne utredningen.
Det er ikke inkludert effekt i modellen for den påfølgende behandlingen. Legemiddelverket godtar
dette i denne saken, men ideelt sett burde nytte av behandlingen vært inkludert når kostnadene til
behandlingen er det.
Kostnader til oppfølgning av bivirkninger
Det er inkludert kostnader til oppfølgninger av bivirkninger. Totalt sett utgjør disse 260 NOK og 73
NOK for hhv. fulvestrant- og komparatorarm over hele tidshorisonten 30 år i AstraZenecas
hovedanalyse.
Oppfølgningskostnader i stadiene PFS og PD
Disse er satt like for begge armene i modellen og er estimert til 1626 NOK for stadiet PFS og 3178
NOK for PD per syklus i modellen (4 uker).
Kostnader til livets sluttfase
Det er inkludert kostnader til livets sluttfase. Denne er satt til 18 146 NOK basert på 13 dagers
opphold på hospits for 50 % av pasientene. Dette er mye lavere enn i mange andre saker som har
modellert kreft i livets sluttfase, men siden kostnadene totalt sett i modellen er tilnærmet lik for
begge armene har ikke disse kostnadene noen effekt av betydning på modellens resultater.
Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket vurderer det mest sannsynlig at kostnadene til oppfølgning av bivirkninger og til
livets sluttfase er underestimert i modellen. Disse har imidlertid liten betydning for resultatene i
modellen da det kun er marginale forskjeller mellom kostnadene for de to armene i løpet av
modellens tidshorisont. Legemiddeverket har derfor ikke funnet det nødvendig å ettergå disse
kostnadsestimatene.
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Legemiddelverket godtar de innsende kostnadsestimatene i denne analysen. Disse er ikke validert for
bruk i fremtidige metodevurderinger.

Indirekte kostnader
Det er ikke inkludert indirekte kostnader.

4.2 RESULTATER
4.2.1

Astra Zenecas hovedanalyse

Denne analysen er AstraZenecas hovedanalyse, når effektdata fra FALCON studien legges til grunn
(firmaets opprinnelige analyse var basert på en NMA).
Tabell 15: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår, basert på maksimal AUP pris for fulvestrant og
trinnpris for AI.
aromatasehemmer
Fulvestrant
Differanse
175 988
281 469
105 482
Totale kostnader

Totale QALYs
Totale leveår
Merkostnad per
vunnet QALY
Merkostnad per
vunnet leveår

2,971
4,141

2,745
3,841

0,226
0,30
467 00
351 00

4.2.2 Legemiddelverkets analyse
Basert på Legemiddelverkets kritiske vurderinger i kapitlene over har Legemiddelverket gjort en egen
hovedanalyse basert på modellen innsendt av AstraZeneca, men med endringer. Forutsetningene er
som i firmanavns analyse basert på FALCON bortsett fra følgende:
• Alle legemiddelpriser er oppdatert til gjeldende priser per 26.04.2018
• Legemiddelkostnaden til komparatorarm er endret fra anastrozol til letrozol. Dette siden
sistnevnte er det foretrukne alternativet i Norge og effekten av de to kan sidestilles.
• Nytteevektene i modellen er endret fra en MMRM model (mixed effects regression model) til
gjennomsnittlige verdier fra FALCON studien.
• Tidshorisonten er endret fra 30 til 20 års tidshorisont
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Resultater Legemiddelverkets analyse:
Tabell 16: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår.Basert på trinnpris

Fulvestrant
Totale kostnader

281 719

Aromatasehemmer
174 977

Totale QALYs
Totale leveår
Merkostnad per
vunnet QALY
Merkostnad per
vunnet leveår

2,964
4,139

2,739
3,840

Differanse

0,224
0,30
475 334

106 742

357 566

4.2.3
-

Sensitivitets- og scenarioanalyserEnveis sensitivitetsanalyser indikerer at følgende
parametere betyr mest for modellresultatene:
Valg av parametriske og statistisk metode som legges til grunn for modellering av OS utover
studieperioden.
Legemiddelkostnaden for fulvestant

Kostnad per QALY ved ulike prisnivåer:
Figur 14: IKER ved forskjellige nivåer ift. legemiddelpris fra base case.
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4.3 LEGEMIDDELVERKETS KONKLUSJON AV KOSTNADSEFFEKTIVITETSKRITERIET

Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av fulvestrant står i et rimelig forhold til den
nytten behandlingen gir.
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I hovedanalysen er merkostnad for fulvestrant sammenlignet med anastrozol:
475 334 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens legemiddelpriser med maks AUP
for fulvestrant og trinnpris for AI.
357 566 NOK per vunnet leveår med dagens legemiddelpriser med maks AUP for fulvestrant og
trinnpris for AI.
Basert på disse resultatene mener Legemiddelverket at Faslodex er en kostnadseffektiv behandling
av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastaserende
brystkreft som ikke tidligere er behandlet med endokrinterapi.
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Faslodex får refusjon er
beregnet. En ser derfor på to scenarier:
A) Preparatet får innvilget refusjon
B) Preparatet får ikke innvilget refusjon. Metoden blir ikke anbefalt for bruk.
Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene.

5.1 ESTIMAT AV ANTALL PASIENTER SOM ER AKTUELLE FOR BEHANDLING

Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Faslodex (fulvestrant) i de første fem årene er
presentert i tabell 17. Dersom Faslodex (fulvestrant) ikke får forhåndsgodkjentrefusjon er antall
pasienter som anslått i tabell 18.
Legemiddelverket har lagt til grunn at ca 150 nye pasienter vil behandles med endokrin terapi for
hormonreseptorpositiv lokalavansert eller metastaserende brystkreft årlig. Om lag 75 pasienter er
aktuelle for å starte behandling med Faslodex ved denne indikasjonen hvert år i Norge.
AstraZeneca har anslått at om lag halvparten av disse pasientene vil være aktuelle for behandling
med fulvestrant.
Tabell 17 : Antall nye pasienter som er forventet å bli behandlet med fulvestrant og AI den neste femårs-perioden – dersom
legemidlet IKKE refunderes.

Faslodex (fulvestrant)
Aromatasehemmer

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

0

0

0

0

0

147

148

149

150

151

Tabell 18: Antall nye pasienter som er forventet å bli behandlet med fulvestrant og AI den neste femårs-perioden – dersom
legemidlet refunderes.

Faslodex (fulvestrant)
Aromatasehemmer

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

7

38

67

75

77

140

110

82

75

74
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5.2 ESTIMAT AV KOSTNADSUTVIKLINGEN
Det er lagt til grunn gjennomsnittlig, direkte legemiddelkostnader for fulvestrant hentet fra den
helseøkonomiske modellen. Kostnaden per pasient inkluderes i sin helhet i år 1. Dette er en
forenkling, men over tid vil dette trolig gjenspeile de årlige kostnaden for pasientgruppen som helhet
på en adekvat måte.
Gjennomsnittlige legemiddelkostnader per pasient:
• Fulvestrant: 128 109 NOK (inkl. mva)
• Aromatasehemmer: 6 191 NOK (inkl. mva)

Tabell 19 Legemiddelkostnader uten refusjon for fulvestrant (NOK, inkl. mva)

år
legemiddelkostnader fulvestrant
legemiddelkostnader aromatasehemmer
totale legemiddelkostnader u/ fulvestant

1
0
910 112
910 112

uten fulvestrant
2
3
0
0
922 494
916 303
922 494
916 303

4
0
928 686
928 686

5
0
934 877
934 877

med fulvestrant
3
4
2
9 608 166
8 589 700
4 929 630
464 343
507 372
678 064
10 072 509
9 097 072
5 607 694

5
9 865 665
458 090
10 323 754

Tabell 20 Legemiddelkostnader uten refusjon for fulvestrant (NOK inkl. mva)

år
legemiddelkostnader fulvestrant
legemiddelkostnader aromatasehemmer
totale legemiddelkostnader m/ fulvestran

1
941 600
864 606
1 806 207

5.3 BUDSJETTVIRKNING

De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i tabell 21:
Tabell 21 Budsjettvirkning av å innvilge refusjon for fulvestrant til aktuell indikasjon (NOK inkl.mva)
totale legemiddelkostnader u/ fulvestrant
910 112
916 303
922 494
928 686
totale legemiddelkostnader m/ fulvestrant
1 806 207
5 607 694
9 097 072
10 072 509
Budsjettvirkning
896 095
4 691 391
8 174 578
9 143 823

934 877
10 323 754
9 388 877

17/13683-9

LØ/LR/

09-05-2018

side
49/63

Konklusjon budsjettkonsekvenser:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med
Faslodex (fulvestrant) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 9-10 millioner NOK inkl. mva. i det
femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
Det er trolig patentutløp for Faslodex i 2021 som kan åpne opp for generisk konkurranse og lavere
budsjettkonsekvenser.
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6 DISKUSJON
6.1 REFUSJONSVERDIGHET I HENHOLD TIL LEGEMIDDELFORSKRIFTEN
Legemiddelverkets analyse baserer seg på data fra FALCON studien hvor behandling med fulvestrant
sammenlignes med anastrozol. Kun østrogenreseptorpositive pasienter med negativ HER2-status var
inkludert i studien. Legemiddelverket mener likevel at resultatene fra den helseøkonomiske analysen
kan generaliseres til også HER2+ pasienter, ettersom det ikke er noen biologiske grunner for å anta at
effekten vil være dårligere hos denne populasjonen.
Ved visuell inspeksjon av proportional hazard, synes linjene parallelle for PFS, men ikke for OS.
Statsistiske tester gir imidlertid ikke grunn til å forkaste PH-antagelsen for OS, og Legemiddelverket
velger å modellere både OS og PFS med PH. For OS ville individuell parametrisering innebære at
kurvene hadde krysset hverandre frem i tid, og Legemiddelverket mener at dette ikke er plausibelt,
gitt at forskjellen i PFS er statistisk signifikant i FALCON studien og at PFS er nært korrelert til OS ved
brystkreft (19). Legemiddelverket mener at PH modellering gir at sannsynlig anslag av effekten
fulvestrant og anastrozol har på OS.
Fremskrivning av effekt med Weibull distribusjon i PH modell ble vurdert opp mot eksterne
overlevelsesdata, og sammenfaller relativt godt med disse. Kliniker som Legemiddelverket har
konferert anser anslag for OS som plausible.
Momenter som kan bidra til at kostnadseffektiviteten er dårligere enn beregnet:
• Parametriseringen av OS for fulvestrant sammenlignet med aromatasehemmer kan være
overestimert i Legemiddelverkets hovedanalyse.
• Fulvestrant har dårligere effekt hos HER2 positive pasienter enn HER2 negative pasienter
• Kostnader til behandling av bivirkninger og behandling i livets sluttfase er underestimert
Momenter som kan bidra til at kostnadseffektiviteten er bedre enn beregnet:
• Lavere pris på fulvestrant. Det er trolig patentutløp for Faslodex i 2021 som kan åpne opp for
generisk konkurranse.
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7 KONKLUSJON
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Faslodex er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.

Statens legemiddelverk, 09-05-2018

Elisabeth Bryn (e.f.)
enhetsleder

Morten Søndenå
Camilla Hjelm
Reidun Os Husteli
Saksutredere
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APPENDIKS 1: ALVORLIGHETSBEREGNINGER
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra
dagens behandling med anastrozol.
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. Kilder for alder er her FALCON studien som angir ca 63 år, noe som støttes av kliniker.
Kreftregisteret oppgir 62 år median for den totale brystkreftpopulasjonen, dette er i
overensstemmelse med FALCON studien.
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 (2016) i beregning av forventet gjenværende levetid for ulike aldre2.
Dette er kombinert med aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, for
beregning av kvalitetsjustert gjenværende levetid for ulike aldre. I påvente av gode norske
data har vi brukt svenske aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning,
med britiske befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, basert på Sun et al (2012)3 og
Burstrøm et al (2001)4. Tabell 23 viser forventede gjenværende kvalitetsjusterte leveår
fordelt etter alder hos gjennomsnittsbefolkningen og er basert på kildene nevnt over.
3) Gjennomsnittlig prognose for den aktuelle norske pasientgruppen beregnes. Prognosen er
forventet gjenværende QALYs (udiskonterte) for pasientgruppen med dagens
standardbehandling. Vi benevner dette PA. Prognosen er basert på simulering av behandling
med komparator i den helseøkonomiske modellen i denne metodevurderingen.

SSB. Dødelighetstabeller, 2016. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode/aar/201703-09?fane=tabell&sort=nummer&tabell=297661
2

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.
3

Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the
EQ-5D. Quality of life research. 2001;10(7):621-35.

4
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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
Tabell 22: Beregnet alvorlighetsgrad

Alder

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

A

63

QALYsA

16,8

PA

3,0

APT

13,8

Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 14
QALY. Dette er i samsvar med tidligere metodevurderinger for lignende populasjoner.
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen.
Feil! Fant ikke referansekilden.viser hhv. forventede gjenværende QALYs og (helserelaterte)
livskvalitetsvekter fordelt på alder for den generelle befolkningen. Forventede gjenværende QALYs er
basert på dødelighetsdata for norsk befolkning fra Statistisk sentralbyrå (2016) og de aldersspesifikke
livskvalitetsvektene i høyre kolonne.
I påvente av gode norske tall, er det brukt livskvalitetsvekter fra to svenske studier (Burstrøm et al
(2001) og Sun et al (2012)). I studiene kombineres svenske aldersspesifikke livskvalitetsdata for en
gjennomsnittsbefolkning med britiske befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, Dolan et al
(1997)5.
Livskvalitetsvektene for aldersgruppene 21-73 år er hentet fra Sun et al (2012), som er den nyeste av
de to svenske studiene samtidig som den har flest respondenter. I denne publikasjonen er ikke
livskvalitetsvekter for de andre aldersgruppene presentert. For aldersgruppen 0-20 år har vi antatt at
livskvalitetsvektene er noe høyere enn for aldersgruppen 20-33 år, vi har satt den lik 0,89.
For å få noenlunde jevnstore aldersintervaller har vi etablert en aldersgruppe 74-88 år basert på data
fra Burstrøm et al (2001). For denne gruppen har vi beregnet et forenklet veid snitt som gir en
livskvalitet på 0,76 (avrundet). Snittberegningen er basert på følgende: For aldersgruppen 74-79 år
antar vi en livskvalitet lik 0,79 basert på Burstrøm et al (2001). For aldersgruppen 80-88 år henter vi
en livskvalitetsvekt lik 0,74 fra Burstrøm et al (2001).
Dette gir et fall fra 0,80 til 0,76 fra aldersgruppen 55-73 til 74-88 år. Vi antar et tilsvarende (relativt)
fall fra aldersgruppen 74-88 år til siste aldergruppe 89-105 år, noe som gir en vekt på ca. 0,72 for
denne aldersgruppen.

5

Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108.
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Tabell 23: Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning
Forventede
Forventede
LivskvalitetsLivskvalitetsAlder
gjenværende
Alder gjenværende
Alder
vekter
vekter
QALYs
QALYs
0
68,6
0,89
36
37,5
0,85
72
1
67,9
0,89
37
36,7
0,85
73
2
67,0
0,89
38
35,8
0,85
74
3
66,1
0,89
39
35,0
0,85
75
4
65,2
0,89
40
34,2
0,85
76
5
64,3
0,89
41
33,4
0,85
77
6
63,4
0,89
42
32,5
0,85
78
7
62,6
0,89
43
31,7
0,85
79
8
61,7
0,89
44
30,9
0,85
80
9
60,8
0,89
45
30,1
0,82
81
10
59,9
0,89
46
29,3
0,82
82
11
59,0
0,89
47
28,5
0,82
83
12
58,1
0,89
48
27,8
0,82
84
13
57,2
0,89
49
27,0
0,82
85
14
56,4
0,89
50
26,2
0,82
86
15
55,5
0,89
51
25,4
0,82
87
16
54,6
0,89
52
24,7
0,82
88
17
53,7
0,89
53
23,9
0,82
89
18
52,8
0,89
54
23,2
0,82
90
19
52,0
0,89
55
22,4
0,8
91
20
51,1
0,89
56
21,7
0,8
92
21
50,2
0,87
57
20,9
0,8
93
22
49,4
0,87
58
20,2
0,8
94
23
48,5
0,87
59
19,5
0,8
95
24
47,7
0,87
60
18,8
0,8
96
25
46,8
0,87
61
18,1
0,8
97
26
46,0
0,87
62
17,4
0,8
98
27
45,1
0,87
63
16,8
0,8
99
28
44,3
0,87
64
16,1
0,8
100
29
43,4
0,87
65
15,4
0,8
101
30
42,6
0,87
66
14,7
0,8
102
31
41,7
0,87
67
14,1
0,8
103
32
40,9
0,87
68
13,4
0,8
104
33
40,0
0,87
69
12,8
0,8
105
34
39,2
0,87
70
12,2
0,8
35
38,3
0,85
71
11,5
0,8
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Forventede
Livskvalitetsgjenværende
vekter
QALYs
10,9
0,8
10,3
0,8
9,7
0,76
9,2
0,76
8,6
0,76
8,1
0,76
7,6
0,76
7,1
0,76
6,6
0,76
6,1
0,76
5,7
0,76
5,2
0,76
4,8
0,76
4,4
0,76
4,0
0,76
3,7
0,76
3,4
0,76
3,1
0,72
2,8
0,72
2,5
0,72
2,3
0,72
2,1
0,72
1,9
0,72
1,7
0,72
1,6
0,72
1,4
0,72
1,3
0,72
1,2
0,72
1,1
0,72
0,9
0,72
0,8
0,72
0,8
0,72
0,7
0,72
0,4
0,72
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APPENDIKS 2: KORT OM HELSEØKONOMI OG BEGREPER I
RAPPORTEN
Legemiddelverket har i flere år vurdert kostnadseffektivitet av legemidler som søker opptak til
forhåndsgodkjent refusjon. Slike vurderinger baserer seg på ”Forskrift om stønad til dekning av
utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)”.
Følgende faglige kriterier vurderes:
• Om legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom
• Om sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i punktet over medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode
• Om legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon
• Om kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Produsenten av legemiddelet utarbeider en legemiddeløkonomisk analyse for å dokumentere at
disse kriteriene er oppfylt hvorpå Legemiddelverket kritisk vurderer den innsendte analysen med
tilhørende dokumentasjon.
Legemiddelverket har fra 2013 fått i oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet å vurdere
kostnadseffektiviteten av legemidler som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen
baseres i hovedsak på legemiddeløkonomiske analyser utarbeidet av legemiddelprodusenten etter
tilsvarende mal som for blåreseptsaker.
Vurdering av kostnadseffektivitet kan bidra til at samfunnet kan velge de tiltakene som maksimerer
nytte gitt hensyn til fordeling m.m.
For lettere å forstå innholdet i rapporten gis det nedenfor en kort innføring i helseøkonomiske
begreper som også i denne saken vil kunne forekomme.
Legemiddeløkonomisk evaluering – er en helseøkonomisk evaluering der intervensjonene som
evalueres er legemidler
Intervensjon – er det behandlingsalternativet/legemidlet som vurderes og som er utgangspunkt for
analysen.
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Komparator – er det behandlingsalternativet/legemidlet som sannsynligvis vil fortrenges dersom
intervensjonen tas i bruk.
ICER – er en måleenhet for kostnader i forhold til effekt, for vurdering av kostnadseffektivitet. ICER
står for incremental cost-effect ratio, og angir den inkrementelle kostnads-effekt raten (IKER på
norsk):

Dette betyr at ICER påvirkes av både kostnader og effekter. Usikkerheter rundt en eller begge av
disse, kan ha stor betydning for ICER. I analysene inngår legemiddelkostnader, men også kostnader til
sykehusinnleggelser, primærhelsetjenesten m.m. knyttet til de to behandlingene (intervensjon og
komparator). ICER angir således netto merkostnad per vunnet enhet helseeffekt for den nye
behandlingen sammenliknet med komparator, for eksempel merkostnader per vunne
kvalitetsjusterte leveår (QALYs).
Kostnadseffektivitet – en intervensjon vurderes gjerne som kostnadseffektiv (sammenliknet med
komparator) dersom ICER er lavere enn det man er villig til å betale for helseeffekten som oppnås.
Betalingsvilligheten kan variere med alvorlighetsgrad, effektstørrelse m.m.
Modeller – For vurdering av kostnadseffektivitet brukes ofte helseøkonomiske beregningsmodeller.
Dette fordi datagrunnlaget fra kliniske studier ofte er for begrenset til å vurdere alle relevante
helseeffekter og kostnader over tilstrekkelig lang tidsperiode. I modellene kombineres best mulig
informasjon fra ulike kilder matematisk for å anslå forventede effekter på helse, livskvalitet og
kostnader av ulike behandlinger.
QALY – er et mål på størrelsen av helsegevinster. QALY står for quality adjusted life year, og angir
effekt både på levetid og helserelatert livskvalitet. Til beregningene benyttes QALY-vekter (også kalt
nyttevekter) for ulike helsetilstander, fra 0 ved død til 1 ved full helse. Ett år med perfekt helse
tilsvarer 1 QALY. Dersom et tiltak øker levetiden til en pasient med 1 år, men at kvaliteten på dette
året vurderes som lavere enn perfekt helse, vil denne gevinsten få en lavere verdi enn 1. Også
effekten av tiltak som ikke er livsforlengende kan måles i QALY, i det de kan bedre helsetilstanden til
pasienten i en gitt periode.
LYG – er en måleenhet som angir helseeffekten i vunne leveår (life years gained). Denne
måleenheten kobles ofte opp mot kostnaden for en behandling og uttrykkes som merkostnad per
vunne leveår. I motsetning til QALY tar LYG ikke hensyn til livskvaliteten i de vunne leveårene.
TTO – er en måte å måle QALY på. TTO står for ”time trade off”, og går ut på at man enten beskriver
en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å undersøke, om
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hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir bedt om å angi hvor mye tid i
perfekt helse, av en fremtidig periode på 10 år, individet er villig til å oppgi for å unngå 10 år i
tilstanden man vil verdsette.
SG – er en måte å måle QALY på. SG står for ”standard gamble”, og går ut på at man enten beskriver
en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å undersøke, om
hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir presentert for to alternativer:
Alternativ 1 er å leve resten av livet med tilstanden man vil verdsette; alternativ 2 er en fiktiv
intervensjon som enten vil gjøre individet frisk fra tilstanden for resten av individets levetid eller
være dødelig. Individet blir så spurt om hvor liten sannsynlighet for overlevelse ved intervensjonen
individet vil være villig til å akseptere, og fortsatt takke ja til intervensjonen. Er tilstanden veldig
alvorlig og lite ønskelig, vil pasienten være villig til å risikere livet i større grad og akseptere en lavere
sannsynlighet for å overleve intervensjonen.
Analyseperspektiv – angir hvilket perspektiv analysen har. Her skiller man gjerne mellom
helsetjenesteperspektiv og samfunnsperspektiv. Mens helsetjenesteperspektivet kun tar hensyn til
effekter og kostnader i helsetjenesten vil man i et samfunnsperspektiv i tillegg også inkludere andre
gevinster/kostnader utenom spesialisthelsetjenesten som endringer i produktivitetstap, spart tid osv.
Ekstrapolering – innebærer framskrivning av data utover tidsperioden med konkrete studiedata.
Dette vil si en form for modellering av sannsynligheten for fremtidige hendelser basert på
tilgjengelige data. Dette gjøres for eksempel i analyser hvor det kun finnes studiedata for en kortere
periode. Sannsynligheten for overlevelse vurderes da utover tidsperioden dekket av tilgjengelige
studiedata, og man lager en prognose på bakgrunn av dette. En slik ekstrapolering vil kunne brukes
som grunnlag for et tidsperspektiv som er lengre enn det finnes studiedata for.
Diskontering – er en metode som benyttes for å kunne sammenlikne og summere helseeffekter og
kostnader som oppstår i ulike år. De årlige helse- og kostnadsvirkninger omregnes til en nåverdi og i
en slik nåverdiberegning blir både helseeffekter og kostnader diskontert med en rate som i skrivende
stund er 4 prosent per år. Dette antas å gjelde de fleste tiltak innen helsesektoren. Nåverdien regnes
ut etter følgende formel hvor P er nåverdi, F er kostnaden (eller helseeffekten), t er tiden og r er
diskonteringsraten:

Deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke
robustheten av analysen. DSA tar utgangspunkt i en deterministisk hovedanalyse. I den
deterministiske hovedanalysen bruker man en fastsatt verdi for hver parameter uten å ta hensyn til
usikkerheten rundt parameteren. I en deterministisk sensitivitetsanalyse endrer man en og en eller
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kun et mindre antall variabler om gangen. Ved å gjøre dette får man se effekten en bestemt variabel
har på utfallet.
Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke
robustheten av analysen. De enkelte parametre i den økonomiske beregningsmodellen tilordnes en
sannsynlighetsfordeling. I en probabilistisk sensitivitetsanalyse utføres en rekke (f.eks. 2000)
simuleringer med modellen. I hver simulering trekkes en verdi for hver parameter ut ifra
sannsynlighetsfordelingene. Modellen simuleres så med disse parameterverdiene. Hver simulering
gir et anslag på kostnader og effekt. En kan derfor si at i en PSA endrer man en rekke gitte variabler
innenfor et forhåndsbestemt intervall samtidig i hver simulering. Resultatene av simuleringene
presenteres gjerne som en «sky» i et diagram med merkostnader og mereffekt på hver akse.
Cost effect acceptability curve (CEAC) – er en kurve som viser sammenhengen mellom
betalingsvillighet og sannsynligheten for kostnadseffektivitet (dvs at ICER er lavere enn ulike nivåer
for betalingsvillighet). Kurven er basert på probabilistiske simuleringer og brukes for å vurdere om et
tiltak er kostnadseffektivt eller ikke avhengig av hvor tiltaket kan plasseres, over eller under CEAC.
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