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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
rettighetshaver 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 kostnadeffektbrøk 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).
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Oppsummering

Formål
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for dapagliflozin (Forxiga) etter blåreseptforskriften § 2.
Bakgrunn
Forxiga er et legemiddel til behandling av symptomatisk hjertesvikt (NYHA-klasse II-IV) med redusert
ejeksjonsfraksjon (HFrEF). Nytte/risikoforholdet ved dapagliflozin til behandling av symptomatisk
hjertesvikt er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. Om lag 23 000 pasienter
er aktuelle for behandling med Forxiga hvert år i Norge. Legemiddelverkets vurdering tar
utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av AstraZeneca.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Dokumentasjon av effekt og sikkerhet for Forxiga som informerer denne metodevurderingen, er
utelukkende hentet fra DAPA-HF-studien. DAPA-HF var en dobbelblindet, randomisert
placebokontrollert studie som inkluderte 4744 pasienter med symptomatisk hjertesvikt med redusert
ejeksjonsfraksjon. Studien hadde en median oppfølgingstid på 18 måneder. I DAPA-HF ble Forxiga,
brukt i tillegg til standard hjertesviktbehandling, sammenlignet med placebo, også brukt i tillegg til
standardbehandling. Standard hjertesviktbehandling som ble benyttet i DAPA-HF-studien er i
samsvar med norsk klinisk praksis for denne pasientgruppen.
Det primære utfallsmålet i DAPA-HF-studien var et sammensatt utfallsmål bestående av
kardiovaskulær død, sykehusinnleggelse for hjertesvikt eller hasteundersøkelse for hjertesvikt. I løpet
av studien hadde 386 pasienter (16,3 %) som fikk Forxiga en hendelse relatert til det primære
utfallsmålet, mens tilsvarende var 502 pasienter (21,2 %) i placeboarmen.
Langvarighet
Legemiddelverket mener at symptomatisk hjertesvikt oppfyller krav om langvarig behandling i
blåreseptforskriften.
Alvorlighet og helsetap
Legemiddelverket vurderer at symptomatisk hjertesvikt oppfyller krav om alvorlighet i
blåreseptforskriften.
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at symptomatisk hjertesvikt for denne populasjonen
behandlet med standard hjertesviktbehandling har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 8
kvalitetsjusterte leveår (QALY).
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert ressursbruken ved bruk av Forxiga i forhold til den nytten
behandlingen gir.
I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med tilbudt refusjonspris (ekskl. MVA) for
Forxiga, er merkostnad for Forxiga sammenlignet med standard hjertesviktbehandling:
45 000 NOK per vunnet QALY.
37 000 NOK per vunnet leveår.
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Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens 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 ved å innføre Forxiga er sannsynligvis under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
Vedtak:
Legemiddelverket har vedtatt at Forxiga innvilges forhåndsgodkjent refusjon som følger:
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med
ejeksjonsfraksjon (EF) mindre eller lik 40 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi,
myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR).
Refusjonskoder:
ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

K77

Hjertesvikt

-

I50

Hjertesvikt

-

Vilkår: -
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3-siders sammendrag
Metode
Metodevurdering av legemiddelet Forxiga (dapagliflozin) til behandling av symptomatisk hjertesvikt
med redusert ejeksjonsfraksjon, HFrEF. Legemiddelverket har vurdert prioriteringskriteriene knyttet
til nytte, ressursbruk og alvorlighet, samt usikkerhet i dokumentasjonen og budsjettkonsekvenser.
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av AstraZeneca.
Pasientgrunnlag i Norge
Legemiddelverket har lagt til grunn anslag om en prevalens av hjertesvikt på ca. 2,4 % av den norske
befolkningen og estimerer en prevalens på ca. 122 000 pasienter i år 2025. Omtrent 23 000 av disse
ventes å være symptomatiske HFrEF-pasienter aktuelle for behandling med dapagliflozin.
Langvarighet
Tilstanden er kronisk. Det er behov for behandling over en langvarig periode.
Alvorlighet og prognosetap
Legemiddelverket vurderer at hjertesvikt oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften.
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av
behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at symptomatisk hjertesvikt med redusert
ejeksjonsfraksjon for denne populasjonen behandlet med standardbehandling har et absolutt
prognosetap (APT) på ca. 8 QALY.
Behandling i norsk klinisk praksis
Behandling av kronisk hjertesvikt er en kombinasjon av livsstilsendringer og legemiddelbehandling.
Det finnes ikke nasjonale retningslinjer, men de internasjonale retningslinjene fra ESC legger føring
for legemiddelbehandlingen i Norge. Behandlingen består av ulike medisiner som reduserer
belastningen på hjertet, og inkluderer vanndrivende (diuretika), betablokkere og hjerteavlastende
(ACE-hemmere, ARB, ARNI 1) medisiner. ACE-hemmer i kombinasjon med betablokker og diuretika
utgjør grunnbehandlingen for de fleste pasientene.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Dokumentasjon av effekt og sikkerhet for SGLT21-hemmeren dapagliflozin som informerer denne
metodevurderingen, er utelukkende hentet fra DAPA-HF-studien. DAPA-HF var en internasjonal,
multisenter, fase III, dobbelblindet, randomisert placebokontrollert studie som inkluderte 4744
pasienter med HFrEF og symptomer forenlig med NYHA-klasse II-IV. Studien hadde en median
oppfølgingstid på 18 måneder. I DAPA-HF ble dapagliflozin, brukt i tillegg til standard
hjertesviktbehandling, sammenlignet med placebo, også brukt i tillegg til standardbehandling.
Standard hjertesviktbehandling i DAPA-HF-studien er i samsvar med norsk klinisk praksis for denne
pasientgruppen.
Det primære utfallsmålet i DAPA-HF-studien var et sammensatt utfallsmål bestående av
kardiovaskulær død, sykehusinnleggelse for hjertesvikt eller hasteundersøkelse for hjertesvikt. I løpet
av studien hadde 386 pasienter (16,3 %) som fikk Forxiga en hendelse relatert til det primære
utfallsmålet, mens tilsvarende var 502 pasienter (21,2 %) i placeboarmen (hasard ratio (HR) 0,74; 95
Forkortelser: ACE-hemmer - hemmer av angiotensinkonverterende enzym, ARB – angiotensin IIreseptorblokker ARNI - angiotensinreseptor-neprilysin inhibitor, SGLT2 - Sodium-glucose co-transporter-2
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% konfidensintervall, 0,65 – 0,85; P < 0,001). Effekten var overveiende konsistent på tvers av
subgrupper. Alle tre komponentene i det sammensatte primære utfallsmålet bidro til effekten som
ble vist.
Sikkerhet
I den helseøkonomiske analysen inngår hypovolemi, nyrerelaterte hendelser, hypoglykemi, frakturer,
diabetisk ketoacidose og amputasjoner. Det er godt samsvar mellom bivirkningene presentert i
innsendt dokumentasjon og EMAs vurdering av sikkerhetsprofilen til dapagliflozin.
Legemiddelverket mener at data for effekt og sikkerhet hentet fra DAPA-HF er godt egnet for
metodevurderingen.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene
Legemiddelverket har lagt til grunn er de samme som i basecase analysen til AstraZeneca, bortsett
fra følgende:
• Oppdatert maks AUP ekskl. mva. for dapagliflozin
• Oppdatert legemiddelpriser som inngår i standardbehandling
• Lagt inn riktige enhetskostnader i henhold til SLVs kostnadsdatabase
• Oppdatert pasientkarakteristika som rapportert i hjertesviktregisteret 2020
• Framskrive mortalitet med ujusterte parametriske funksjoner
• Modellere sykehusinnleggelser med ujustert regresjonslikning
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av dapagliflozin 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 Legemiddelverket hovedanalyse

Dapagliflozin +
standardbehandling

Standardbehandling

Differanse

Totale kostnader

159 484

136 893

22 590

Totale QALYs
Totale leveår

4,76
6,51

4,32
5,98

0,43
0,52

Merkostnad per vunnet
QALY
Merkostnad per vunnet
leveår

52 107
42 909

Merkostnad for dapagliflozin sammenliknet med standard hjertesviktbehandling ved å bruke
legemiddelets maks AUP er:
52 107 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY).
42 909 NOK per vunnet leveår.
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AstraZeneca har tilbudt en prisrabatt for dapagliflozin. Merkostnad for dapagliflozin sammenliknet
med standard hjertesviktbehandling ved bruk av rabattert pris er:
44 681 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY).
36 794 NOK per vunnet leveår.
Budsjettkonsekvenser
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med SGLT2hemmere vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 99,6 millioner NOK inkl. mva. i det femte
budsjettåret når legemiddelprisen for Forxiga basert på tilbudt refusjonspris legges til grunn.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med SGLT2hemmere vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 69,0 millioner NOK inkl. mva. i det femte
budsjettåret når legemiddelprisen for Forxiga er basert på tilbudt refusjonspris legges til grunn.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens
alvorlighet og budsjettvirkningene.
Dapagliflozin er ment som livslang behandling og ventet overlevelse for pasienter med HFrEF er
betydelig lengre enn oppfølgingstiden i DAPA-HF. Sett i forhold til dette er oppfølgingstiden i studien
svært kort. Den helseøkonomiske modellen er vanskelig å validere og svært lite følsom for endringer
i parameterne. Disse faktorene medfører usikkerhet i estimatet for kostnadseffektivitet.
Scenarioanalysen som baserer seg på den europeiske subgruppen i DAPA-HF tyder på at IKER i vår
hovedanalyse kan være for lav. Imidlertid viser også denne scenarioanalysen at behandling med
dapagliflozin vil være kostnadseffektiv i denne modellen.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre Forxiga er beregnet å være
under Legemiddelverkets fullmaktsgrense, men med liten margin. Beregningene av antall pasienter
som er aktuelle for behandling med Forxiga er svært usikre og det kan ikke utelukkes at
budsjettvirkningene blir større en estimert. Hvis dette blir tilfelle vil det være aktuelt å legge til
refusjonsvilkår for forskrivning av legemiddelet.
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Ordliste
ACE

Angiotensinkonverterende enzym («angiotensin converting enzyme»)

APT

Absolutt prognosetap

AIC

Akaike information criterion

ARB

Angiotensinreseptorblokker

ARNI

Angiotensinreseptor-neprilysin inhibitor-kombinasjon

AUP

Apotekenes utsalgspris

BIC

Bayesian information criterion

BNP

B-type natriuretisk peptid

CUA

Kostnad-nytte-analyse («Cost-utility-analysis»)

CV

Kardiovaskulær («cardiovascular»)

eGFR

Estimert glomerulær filtrasjonsrate

EKG

Ekkokardiogram

EMA

Det europeiske legemiddelkontoret («European Medicines Agency»=

ESC

European Society of Cardiology

HFmrEF

Hjertesvikt med midtsjikte ejeksjonsfraksjon («Heart Failure with Mid-Range Ejection
Fraction»)

HFpEF

Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon («Heart Failure with Preserved Ejection Fraction»)

HFrEF

Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon («Heart Failure with Reduced Ejection Fraction»)

HHF

Sykehusinnleggelse for hjertesvikt («Hospitalisation for heart failure»)

IKER

Inkrementell kostnadseffektivitetsratio

KCCQ

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire

KCCQ-TSS

Total Symptom Score of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire

LVEF

Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon («Left Ventricular Ejection Fraction»)

MRA

Mineralkortikoidreseptorantagonist

MVA

Merverdiavgift

NTproBNP

N-terminal pro-B type natriuretisk peptid
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NYHA

New York Heart Association

OS

Totaloverlevelse («overall survival»)

PFS

Progresjonsfri overlevelse («progression free survival»)

QALY

Kvalitetsjustert leveår («quality adjusted life year»)

RAAS

Renin-angiotensin-aldosteron-system

SGLT2

Natrium-glukose-kotransporter-2 («Sodium-glucose-cotransporter-2»)
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1 Bakgrunn
Problemstilling

Denne metodevurderingen omfatter dapagliflozin (Forxiga) som tilleggsbehandling til dagens
standardbehandling for behandling av symptomatisk hjertesvikt hos pasienter med nedsatt
pumpefunksjon (HFrEF). I 2020 ble dapagliflozin, som første legemiddel i klassen SGLT2-hemmere,
godkjent av det europeiske legemiddelkontoret, EMA, til behandling av hjertesvikt med følgende
indikasjon: «Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos
voksne». Denne metodevurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av AstraZeneca.
Den innsendte helseøkonomiske analysen sammenligner dapagliflozin som tillegg til standard
hjertesviktbehandling med standard hjertesviktbehandling alene i en kostnad-per-QALY-analyse
(CUA).

Hjertesvikt

Hjertesvikt er en betegnelse på et klinisk syndrom hvor hjertet er svekket og ikke i stand til å pumpe
blod rundt i kroppen i tilstrekkelig grad (1). Koronarsykdom og høyt blodtrykk forårsaker 75-80 % av
all hjertesvikt, mens klaffefeil, hjerterytmeforstyrrelser og skade på hjertet som følge av diabetes,
alkoholforbruk eller infeksjon er andre viktige årsaker (2). Typiske symptomer på hjertesvikt er tung
pust og økt tretthet. Perifere ødemer er heller ikke uvanlig. I tillegg fører overbelastningen av hjertet
over tid til strukturelle forandringer i muskelen og vevet rundt. En mistanke om hjertesvikt baseres
vanligvis på kliniske symptomer. I utredningen inngår blant annet elektrokardiogram (EKG),
ekkokardiografi (hjerteultralyd), og måling av biokjemiske markører som BNP/NT-proBNP 2. Dette er
natriuretiske peptider som produseres i hjertet, skilles ut i blodbanen og fører blant annet til økt
utskillelse av natrium (natriurese) og vann (diurese) med urinen. Nivåene av natriuretiske peptider
stiger ved hjertesvikt, og en normal konsentrasjon hos en ubehandlet pasient (BNP < 35 pg/ml, NTproBNP < 125 pg/ml) tilsier lav sannsynlighet for hjertesvikt.
Det kliniske bildet ved hjertesvikt avhenger av årsaken til svikten, hvilke kompensasjonsmekanismer
som er aktivert, og hvilke strukturelle endringer som har oppstått i hjertet og perifert vev. Hjertesvikt
klassifiseres etter alvorlighet av symptomer ut fra kriterier utarbeidet av New York Heart Association
(NYHA, se Tabell 2), og etter om venstre ventrikkels funksjon er bevart eller ikke (Tabell 3). Basert på
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF), pumpefunksjon, kan man skille mellom hjertesvikt med
redusert, mellomsjikt og bevart pumpefunksjon, betegnet henholdsvis HFrEF, HFmrEF og HFpEF. Hos
pasienter med redusert pumpefunksjon i venstre ventrikkel, HFrEF, er overlevelsen dårligere enn hos
pasienter hvor funksjonen er normal, eller tilnærmet bevart, HFmrEF og HFpEF. I European Society of
Cardiology (ESC) sine retningslinjer fra 2016, benyttes HFrEF som betegnelse på pasienter med LVEF
under 40 % (1).

2

BNP – brain natriuretisk peptid; NT-proBNP – n-terminal pro-brain natriuretisk peptid
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Tabell 2. Funksjonsklassifisering i henhold til New York Heart Association (NYHA)

NYHAklasse 3
I

Ingen symptomer på hjertesvikt ved vanlig fysisk aktivitet

II

Symptomer på hjertesvikt ved moderat fysisk aktivitet

III

Symptomer på hjertesvikt ved lett fysisk aktivitet

IV

Symptomer på hjertesvikt i hvile og økende symptomer ved all fysisk aktivitet

Kriterier

Tabell 3. Definisjon av HFrEF, HFmrEF og HFpEF 4

HFrEF

HFmrEF

HFpEF

LVEF <40 %

LVEF 40-49 %

LVEF ≥50 %

-

Økte nivåer av natriuretiske peptidera
Minst ett av følgende:
- Relevant strukturell hjertesykdom
(LVH og/eller LAE)
- Diastolisk dysfunksjon

Økte nivåer av natriuretiske peptidera
Minst ett av følgende:
- Relevant strukturell hjertesykdom
(LVH og/eller LAE)
- Diastolisk dysfunksjon

BNP = B-type natriuretisk peptid; HF = heart failure; HFmrEF = heart failure with mid-range ejection fraction; HFpEF = heart failure with
preserved ejection fraction; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction; LAE = left atrial enlargement; LVEF = left ventricular
ejection fraction; LVH = left ventricular hypertrophy; NT-proBNP = N-terminal pro-B type natriuretisk peptid.
a

BNP>35 pg/ml og/eller NT-proBNP >125 pg/mL.

Til tross for optimal behandling er hjertesvikt fortsatt forbundet med høy dødelighet, hyppige
sykehusinnleggelser og redusert livskvalitet. De strukturelle forandringene i hjertemuskelen gjør at
hjertet er varig svekket, og forløpet er typisk progressivt selv om livsstilstiltak og
legemiddelbehandling kan bedre tilstanden og prognosen. Grunnet en aldrende befolkning og
forbedret behandling både av hjertesvikt og av disponerende sykdommer, som hypertensjon og
akutt hjerteinfarkt, med påfølgende økt overlevelse, ventes prevalensen av hjertesvikt å øke i årene
fremover (3, 4). I samsvar med dette viser resultatene fra en nyere norsk studie av Ødegaard et al.
(2020), at prevalensen av hjertesvikt i Norge mellom 2013 og 2016 økte fra 2,0 til 2,4 % (5). Basert på
prevalensestimatene fra Ødegaard et al. er antallet personer med hjertesvikt i Norge i dag trolig
rundt 120 000. Gruppen med HFrEF utgjør i underkant av 70 % av pasientene som er registrert i
Norsk hjertesviktregister, men de senere årene har andelen pasienter i registeret som har HFrEF vært
synkende og HFmrEF og HFpEF økende (6). I hjertesviktregisteret inngår data for pasienter ved
hjertesviktpoliklinikkene ved norske sykehus. Det finnes ikke tilsvarende nasjonale registerdata for
Adaptert fra 3. Gullestad L. Hjertesvikt- Hva er nytt? indremedisineren.no2015 [updated 26.10.2015.
Available from: https://indremedisineren.no/2015/10/hjertesvikt-hva-er-nytt/. Original kilde: Criteria
Committee, New York Heart Association , Inc. Diseases of the Heart and Blood Vessels. Nomenclature and
Criteria for diagnosis, 6th edition Boston, Little, Brown and Co. 1964, p 114.
4
Adaptert fra 1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and
treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the
special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European heart journal.
2016;37(27):2129-200.
3
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hjertesviktpasienter som behandles i primærhelsetjenesten. Registerdata fra andre land, blant annet
Sverige, tilsier at andelen HFrEF i den totale hjertesviktpopulasjonen kan ventes å være lavere enn
tallene fra hjertesviktregisteret tilsier, og trolig ligger rundt 50 % (7). Dette er også i tråd med anslag
fra klinikere som Legemiddelverket har konferert med. Basert på disse antagelsene kan det antas at
det i dag er omtrent 60 000 personer med HFrEF i Norge.

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).
Hjertesvikt er en alvorlig tilstand som er forbundet med høy dødelighet, hyppige sykehusinnleggelser
og redusert livskvalitet. Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å beregne
alvorlighetsgraden for pasienter med symptomatisk HFrEF. Nærmere omtale finnes i Appendiks 2:
Alvorlighetsberegninger.
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 8
QALY.

Behandling av hjertesvikt med redusert pumpefunksjon
1.4.1 Behandling med dapagliflozin
•

•

•
•

Indikasjon
Dapagliflozin er indisert til voksne for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med
redusert ejeksjonsfraksjon.
Dapagliflozin har også indikasjon for behandling av diabetes mellitus type 1 og 2.
Virkningsmekanisme
Svært potent, selektiv og reversibel SGLT2 (natrium-glukose-kotransporter-2)-hemmer.
Reduserer reabsorpsjon av glukose i proksimale nyretubuli med en samtidig reduksjon i
reabsorpsjon av natrium, som fører til urinutskillelse av glukose og osmotisk diurese.
Tilførselen av natrium til distale tubuli øker, noe som trolig øker tubuloglomerulær feedback
og senker intraglomerulært trykk. Kombinert med osmotisk diurese fører dette til en
reduksjon i volumoverbelastning, redusert blodtrykk og lavere preload og afterload, noe som
kan ha gunstig effekt på remodellering av hjertet. Andre effekter inkluderer en økning i
hematokritt og reduksjon i kroppsvekt.
Dosering
Den anbefalte dosen er 10 mg dapagliflozin peroralt én gang daglig
Bivirkninger
Hyppigst rapportert ved diabetes mellitus type 1 og 2 var genitale infeksjoner. Dette ble
hyppigst sett hos kvinner, og personer med tidligere infeksjoner hadde større sannsynlighet
for tilbakefall. Sikkerhetsprofilen ved hjertesvikt var i samsvar med bivirkningene sett ved
diabetes mellitus.

For ytterligere informasjon vises det til preparatomtalen (8).
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1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis

Behandling av kronisk hjertesvikt har som mål å bedre klinisk status, funksjonsnivå og livskvalitet,
samt forebygge sykehusinnleggelser og redusere risikoen for dødsfall. Behandlingen er ofte en
kombinasjon av livsstilsendringer og legemiddelbehandling. Pasienten bør innta saltfattig kost og
holde seg i aktivitet. Røykeslutt og vektreduksjon er viktig dersom dette er aktuelt.
Avhengig av hvor alvorlig hjertesvikten er (definert ut fra NYHA-kriteriene) fremgår ulike strategier
for legemiddelbehandling. Det finnes ikke nasjonale retningslinjer, men de internasjonale
retningslinjene fra ESC legger føring for legemiddelbehandlingen i Norge. Disse
behandlingsanbefalingene ble sist oppdatert i mai 2016 (1), men det er ventet en ny oppdatering i
2021 (9). Figur 1 angir ESCs behandlingsalgoritme for pasienter med symptomatisk HFrEF.
Medikamentell behandling ved hjertesvikt er rettet mot kompensasjonsmekanismene og bidrar til å
redusere morbiditet og mortalitet hos pasientgruppen. Dagens hjertesviktbehandling er basert på
kombinasjoner av diuretika, betablokkere og medisiner som virker inn på renin-angiotensinaldosteron-systemet (RAAS). Medisiner som virker på RAAS inkluderer hemmere av
angiotensinkonverterende enzym (ACE), angiotensin II-reseptor-blokkere (ARB) og en kombinasjon
av ARB og en neprilysinhemmer, også omtalt som en angiotensinreseptor-neprilysin inhibitor (ARNI).
Grunnbehandlingen av pasienter med hjertesvikt består av en ACE-hemmer i kombinasjon med en
betablokker (1). Mange får dessuten diuretika for å lette eventuelle ødemer. For pasienter som ikke
kan bruke ACE-hemmere er ARB anbefalt som erstatning. Dersom trippelbehandling med ACEhemmer, betablokker og diuretika ikke er tilstrekkelig legges det til en
mineralkortikoidreseptorantagonist (MRA). For pasienter som forblir symptomatiske til tross for
behandling med ACE-hemmer, betablokker og MRA er ARNI anbefalt som erstatning for ACEhemmer. For symptomatiske pasienter med LVEF ≤ 35 %, som er i sinusrytme og har en
hjertefrekvens i hvile ≥ 70 slag i minuttet til tross for behandling med ACE-hemmer, betablokker og
MRA, er If-kanal-inhibitor (ivabradin) anbefalt. Se retningslinjene fra ESC for detaljer (1).
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Green indicates a class I recommendation; yellow indicates a class IIa recommendation. ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor;
ARB = angiotensin receptor blocker; ARNI = angiotensin receptor neprilysin inhibitor; BNP = B-type natriuretic peptide; CRT = cardiac
resynchronization therapy; HF = heart failure; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction; H-ISDN = hydralazine and isosorbide
dinitrate; HR = heart rate; ICD = implantable cardioverter defibrillator; LBBB = left bundle branch block; LVAD = left ventricular assist device;
LVEF = left ventricular ejection fraction; MR = mineralocorticoid receptor; NT-proBNP = N-terminal pro-B type natriuretic peptide; NYHA =
New York Heart Association; OMT = optimal medical therapy; VF = ventricular fibrillation; VT = ventricular tachycardia. aSymptomatic =
NYHA Class II-IV. bHFrEF ¼ LVEF ,40%. cIf ACE inhibitor not tolerated/contra-indicated, use ARB. dIf MR antagonist not tolerated/contraindicated, use ARB. eWith a hospital admission for HF within the last 6 months or with elevated natriuretic peptides (BNP . 250 pg/ml or NTProBNP . 500 pg/ml in men and 750 pg/ml in women). fWith an elevated plasma natriuretic peptide level (BNP ≥ 150 pg/mL or plasma NTproBNP ≥ 600 pg/mL, or if HF hospitalization within recent 12 months plasma BNP ≥ 100 pg/mL or plasma NT-proBNP ≥ 400 pg/mL). gIn
doses equivalent to enalapril 10 mg b.i.d. hWith a hospital admission for HF within the previous year. iCRT is recommended if QRS ≥ 130
msec and LBBB (in sinus rhythm). jCRT should/may be considered if QRS ≥ 130 msec with non-LBBB (in a sinus rhythm) or for patients in AF
provided a strategy to ensure bi-ventricular capture in place (individualized decision).

Figur 1. Behandlingsalgoritme for pasienter med symptomatisk hjertesvikt med redusert pumpefunksjon.

Arkivkode

30.05.2021

Side 18/75

1.4.3 Komparator

Behandling med SGLT2-hemmere er et nytt prinsipp innen behandling av kronisk hjertesvikt.
Pasienter som er aktuelle for denne behandlingen bruker i dag en ACE-hemmer eller ARB i tillegg til
betablokker, og eventuelt MRA og diuretika. En del pasienter behandles også med ARNI. Dagens
standardbehandling bestemmes som angitt over av gjeldende ESC-retningslinjer (1).
Årsrapporten fra norsk hjertesviktregister fra 2019 angir at bruken av ACE-hemmer/ARB/ARNI og
betablokkere er høy; 91 % av pasientene behandles med en kombinasjon av disse
medikamenttypene på nasjonalt nivå. Andelen som bruker MRA har vært stigende over flere år, men
er sannsynligvis fremdeles for lav, gitt anbefalingene i ESC Guidelines 2016. På nasjonalt nivå fikk 48
% av pasientene med betydelig redusert tømmingsgrad (EF ≤35 %) og symptomatisk funksjonsklasse
(NYHA ≥ II) MRA i tillegg til ACE-hemmer/ARB/ARNI. Videre er det fortsatt sannsynlig at det brukes
for lav dose betablokker hos enkelte av pasientene med lav tømmingsgrad (LVEF <40 %) fordi
nasjonalt gjennomsnitt er 57 % av måldosen noe som er nesten uendret fra 2018 (59 %) (10).
Legemiddelverket mener at dagens standardbehandling er relevant komparator for denne
metodevurderingen, og at dapagliflozin vil komme i tillegg til dagens behandling, og ventes å komme
inn tidlig i behandlingsalgoritmen. Imidlertid poengterer det kliniske miljøet Legemiddelverket har
konferert med at det ventes en større oppdatering i ESC-retningslinjene i 2021. Dette kan føre til
endringer i behandlingsalgoritmen til norske hjertesviktpasienter de kommende årene. Under nevnes
kort de viktigste legemidlene som inngår i dagens standardbehandling. Aktuelle doseringer og
preparater er angitt i Tabell 4.
Tabell 4. Doser for legemidler som brukes til behandling av HFrEF.

Starting dose (mg)

Target dose (mg)

ACE-I
Captoprila

6.25 t.i.d.

50 t.i.d.

Enalapril
Lisinoprilb

2.5 b.i.d.
2.5–5.0 o.d.

10–20 b.i.d.
20–35 o.d.

Ramipril

2.5 o.d.

10 o.d.

Beta-blockers
Bisoprolol

1.25 o.d.

10 o.d.

3.125 b.i.d.
12.5–25 o.d.

25 b.i.d.d
200 o.d.

4–8 o.d.
40 b.i.d.
50 o.d.

32 o.d.
160 b.i.d.
150 o.d.

25 o.d.
25 o.d.

50 o.d.
50 o.d.

49/51 b.i.d.

97/103 b.i.d.

5 b.i.d.

7.5 b.i.d.

Carvedilol
Metoprolol succinate (CR/XL)
ARBs
Candesartan
Valsartan
Losartanb,c
MRAs
Eplerenone
Spironolactone
ARNI
Sacubitril/valsartan
If -channel blocker
Ivabradine
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ACE = angiotensin-converting enzyme; ARB = angiotensin receptor blocker; ARNI = angiotensin receptor neprilysin inhibitor;
b.i.d. = twice daily; MRA = mineralocorticoid receptor antagonist; o.d. = once daily; t.i.d. = three times a day.
aIndicates an ACE-I where the dosing target is derived from post-myocardial infarction trials.
bIndicates drugs where a higher dose has been shown to reduce morbidity/ mortality compared with a lower dose of the
same drug, but there is no substantive randomized, placebo-controlled trial and the optimum dose is uncertain.
cIndicates a treatment not shown to reduce cardiovascular or all-cause mortality in patients with heart failure (or shown to
be non-inferior to a treatment that does).
dA maximum dose of 50 mg twice daily can be administered to patients weighing over 85 kg.

Angiotensinkonverterende enzym-hemmere (ACE-hemmere)
Disse legemidlene motvirker selektivt angiotensinkonverterende enzym. Dette fører til redusert
omdannelse av angiotensin I til angiotensin II og nedbrytning av bradykinin. Nettoeffekten er en
reduksjon i karmotstand, og dermed blodtrykk. ACE-hemmere har vært hjørnesteinen i behandling
av hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon de siste tiårene, siden enalapril ble vist å redusere
risikoen for død hos denne pasientgruppen (11, 12). Bruk av betablokkere (og MRA) i kombinasjon
med ACE-hemmer, medfører ytterligere reduksjon i risiko for død. Studiene over ACE-hemmere tyder
samlet sett på at de kliniske effektene og dermed indikasjonene gjelder hele legemiddelgruppen (13).
Betablokkere
Betareseptorantagonister, såkalte betablokkere, hemmer betaadrenerge effekter og påvirker hjertet
ved å gi nedsatt hjertefrekvens, kontraktilitet, ledningshastighet og nedsatt metabolisme.
Betablokkere er vist å redusere mortalitet og morbiditet i symptomatiske pasienter med HFrEF (14).
Effekten av betablokkere er sammensatt, men totalt sett er effekten at det sviktende myokardet
arbeider under bedre energetiske forhold ved betareseptorblokade. Flere komponenter i
reseptorsignaloverføringsmekanismene som er endret under hjertesvikt, justeres delvis tilbake til
normale egenskaper under påvirkning av betareseptorantagonister. Behandlingen anses å
komplementere ACE-hemmere og disse startes sammen så snart diagnosen er fastsatt. Betablokkere
skal initieres i klinisk stabile pasienter på en lav dose og opptitreres gradvis til maksimal tolerert dose
(1, 14).
Angiotensin II-reseptorantagonister (ARB)
De markedsførte ARBene blokkerer AT1-reseptorene selektivt og hemmer derved en rekke effekter
av angiotensin II i ulike vev bl.a. karvegg, hjerte, nyrer, binyrer, lever, nevroner i det sympatiske
nervesystem og sentralnervesystemet. Blodtrykkssenkende effekt er sammenlignbar med effekten av
ACE-hemmere. For angiotensin II-reseptorantagonister er ikke effekten på mortalitet like klar, og
disse legemidlene er derfor i hovedsak anbefalt til pasienter som ikke kan bruke ACE-hemmere (f.eks.
grunnet bivirkninger) (1).
Mineralkortikoid/aldosteron reseptorantagonister (MRA)
Mineralkortikoidreseptorantagonister binder seg til reseptorer for aldosteron, og til en viss grad,
andre steroidhormoner (kortikosteroider, androgener). Dermed hemmes bindingen av aldosteron,
noe som fører til reduksjon av aldosteroninduserte effekter i en rekke vev (15). Siden MRAer blant
annet reduserer reabsorpsjonen av natrium og utskillelsen av kalium over nyrene, skal MRA brukes
med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon og hyperkalemi. Mineralkortikoidreseptorantagonister er
anbefalt for å redusere mortalitet hos symptomatiske hjertesviktpasienter som har HFrEF og LVEF ≤
35 % tross behandling med en ACE-hemmer og en betablokker (1).
Angiotensinreseptor-neprilysin inhibitor (ARNI)
Angiotensinreseptor-neprilysin inhibitor beskriver en kombinasjon av neprilysinhemmeren sakubitril
og angiotensin II-reseptorantagonisten valsartan. Hemming av neprilysin øker blant annet nivået av
natriuretiske peptider som medfører vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt glomerulær
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filtrasjonshastighet og renal blodgjennomstrømning, hemning av renin- og aldosteronfrigjøring,
reduksjon av sympatisk aktivitet, samt antihypertrofiske og antifibrotiske effekter (16). Sakubitril er
kun tilgjengelig som kombinasjonspreparat med valsartan (17). Effekten av kombinasjonspreparatet
ved hjertesvikt er godt dokumentert i PARADIGM-HF-studien hos pasienter med kronisk systolisk
hjertesvikt, NYHA klasse II-IV, forhøyede nivåer av natriuretiske peptider og redusert
ejeksjonsfraksjon (EF ≤ 35 %) (18). Pasientene fikk annen hjertesviktbehandling i tillegg.
Sammenlignet med kontrollgruppen som fikk ACE-hemmeren enalapril, reduserte sakubitril-valsartan
forekomsten av kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt. Også total mortalitet
ble redusert. Samtidig bruk av ARNI og ACE-hemmere eller ARB er kontraindisert (17). Dette skyldes
økt risiko for angioødem når bradykinin hemmes dobbelt.
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt
Studien DAPA-HF, «Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure», utgjør den
pivotale fase 3-studien i det kliniske utviklingsprogrammet for dapagliflozin for behandling av HFrEF. I
tillegg har AstraZeneca levert dokumentasjon for en støttestudie, DEFINE-HF (McMurray et al. 2019a;
Nassif et al. 2019)
Siden DAPA-HF-studien utgjør grunnlaget for beregning av relativ effekt i denne saken, har ikke
AstraZeneca utført et systematisk litteratursøk for å identifisere ytterligere relevante studier for
intervensjon eller komparator.

Oversikt over relevante, innsendte studier

Følgende studier ble identifisert, og er relevante for metodevurderingen. Legemiddelverket vurderer
at DAPA-HF er den mest relevante studien for å vurdere klinisk effekt av dapagliflozin og vil i det
videre fokusere på denne.
Tabell 5. Innsendte studier
Studie

DAPA-HF (19), NCT03036124

DEFINE-HF, NCT02653482

Design

Fase III, randomisert dobbelblind,
placebokontrollert

Fase III, randomisert dobbelblind,
placebokontrollert

Populasjon

Voksne (≥18 år) med kronisk HFrEF (n=4744)
• Hjertesviktdiagnose i minst 2 mnd
• NYHA II-IV, LVEF ≤ 40 % siste 12 mnd
• Optimalt behandlet hjertesvikt
• Økt NT-proBNP (≥600 pg/mL, eller
≥400 pg/mL hvis hospitalisert for HF
siste 12 mnd, eller ≥900 pg/mL hvis
atrieflimmer/flutter)

Voksne (>18 år) med kronisk HFrEF
(n=263)
• NYHA II-III, LVEF ≤ 40 % siste 16
uker
• Økt NT-proBNP (≥400 pg/mL)
og/eller BNP (≥100 pg/mL)

Dapagliflozin 10 mg én gang daglig

Intervensjon

Dapagliflozin 10 mg én gang daglig i tillegg til
standardbehandling (ihht. gjeldende
retningslinjer)
(n=2373)

Placebo én gang daglig

Komparator

Placebo én gang daglig i tillegg til
standardbehandling (ihht. gjeldende
retningslinjer)
(n=2371)
Median 18,2 mnd

12 uker

Insidens av forverring i hjertesvikt eller
kardiovaskulær død målt som tid til første
hendelse (sykehusinnleggelse for hjertesvikt,
hasteundersøkelse for hjertesvikt eller
kardiovaskulær død)

Endring i gjennomsnittlig NT-proBNP fra
grunnlinje til uke 6 og 12

Oppfølgingsperiode

Primære
utfallsmål
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Insidens av hospitalisering for hjertesvikt eller
kardiovaskulær død, antall hospitaliseringer
for hjertesvikt, kardiovaskulære dødsfall,
totaloverlevelse, endring fra baseline til 8
mnd i KCCQ, sammensatt utfallsmål for
forverring av nyresvikt (nedgang i eGFR ≥ 50
%, endestadium nyresvikt, eller nyrerelatert
død), bivirkninger, behandlingsseponering.
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Endring av KCCQ, 6MWT, BNP, HbA1c,
kroppsvekt, systolisk blodtrykk

Forkortelser: 6MWT – Six Minute Walk Test, BNP – Brain Natriuretic Peptide, GFR – glomerulær filtrasjonsrate, HF –
hjertesvikt, KCCQ – Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, NYHA – New York Heart Association,

Relativ effekt av dapagliflozin mot dagens standardbehandling i denne metodevurderingen er
utelukkende basert på DAPA-HF-studien. DAPA-HF var en internasjonal, multisenter, fase III,
dobbelblindet, randomisert placebokontrollert studie hos pasienter med HFrEF og symptomer
forenlig med NYHA-klasse II-IV, hvor dapagliflozin ble sammenlignet med placebo, brukt i tillegg til
standard bakgrunnsbehandling.
Seleksjonskriteriene i studien inkluderte også alder (≥18 år) og LVEF ≤40 %. Pasientene måtte være
behandlet med standard bakgrunnsbehandling for hjertesvikt, som inkluderer en ACE-hemmer, ARB
eller ARNI i tillegg til en betablokker med mindre bruk av disse var kontraindiserte eller hadde
resultert i uakseptable bivirkninger. Eksklusjonskriterier inkluderte nylig behandling med, eller
uakseptable bivirkninger av, en SGLT2-hemmer, type 1 diabetes mellitus, symptomer på hypotensjon
eller systolisk blodtrykk under 95 mmHg og en estimert glomerulærfiltrasjonsrate under 30
ml/min/1,73m2.
Av 4744 pasienter ble 2373 randomisert til dapagliflozin 10 mg og 2371 til placebo, og pasientene ble
fulgt opp i en mediantid på 18 måneder.
Det primære utfallsmålet i studien var et sammensatt utfallsmål bestående av kardiovaskulær død,
sykehusinnleggelse for hjertesvikt eller hasteundersøkelse for hjertesvikt. Behandlingseffekten til
dapagliflozin på symptomer av hjertesvikt ble også vurdert etter Total Symptom Score of the Kansas
City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ-TSS), som kvantifiserer frekvensen og alvorlighetsgraden
av symptomer på hjertesvikt, inkludert fatigue, perifert ødem, dyspné og ortopné. Poengsummen går
fra 0 til 100, og høyere poengsum representerer bedre helsestatus. I responderanalysene ble klinisk
relevant forbedring eller forverring i KCCQ-TSS fra baseline til 8 måneder, definert som en endring på
5 poeng eller mer. For vurdering av påvirkning på nyrefunksjon ble det benyttet et sammensatt
utfallsmål av vedvarende ≥ 50 % reduksjon i eGFR, ESRD eller renal død.
Pågående studier
Et stort antall kliniske studier er igangsatt eller planlagt for å evaluere ulike aspekter ved behandling
med dapagliflozin hos pasienter med hjertesvikt. I tillegg til studiene listet i Tabell 6 under, har
AstraZeneca sendt inn informasjon om følgende studier: NCT04385589, NCT03877237,
NCT03877224, NCT04363697, NCT04298229, NCT04080518, NCT04197635, NCT04304560,
NCT04200586, NCT03794518 og NCT03939624. Fra de pågående studiene kan det blant annet ventes
ytterligere informasjon om effekten av dapagliflozin hos hjertesviktpasienter med bevart
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pumpefunksjon (HFpEF), effekt av dapagliflozin på treningskapasitet hos hjertesviktpasienter og
ytterligere spesifikk informasjon for diabetespasienter.
Tabell 6. Sentrale pågående studier

Studie

PRESERVED-HF
NCT03030235

Dapagliflozin HF Readmission
NCT04249778

DELIVER
NCT03619213

Design

Fase IV, randomisert
dobbeltblind,
placebokontrollert

Randomisert dobbeltblind,
placebokontrollert

Fase III, randomisert
dobbeltblind,
placebokontrollert

Populasjon

Voksne (≥18 år) med kronisk
HFpEF (ca. n=320)
• Hjertesviktdiagnose
i minst 2 mnd
• NYHA II-IV, LVEF ≥
45 % siste 24 mnd
• Økt NT-proBNP
eller BNP

Voksne (≥18 år) med ADHF
(ca. n=392)
• NYHA II-IV, LVEF ≤
40 %
• Økt NT-proBNP eller
BNP

Voksne (≥40 år) med kronisk
HFpEF (ca. n=6100)
• Hjertesviktdiagnose
i minst 6 uker
• NYHA II-IV, LVEF ≥
40 % siste 12 mnd
• Økt NT-proBNP

Dapagliflozin 10 mg én gang
daglig

Dapagliflozin 10 mg én gang
daglig

Dapagliflozin 10 mg én gang
daglig

Placebo én gang daglig

Placebo én gang daglig

Placebo én gang daglig

12 uker, estimert
ferdigstillelse 2021

26 uker, estimert
ferdigstillelse 2023

Omtrent 39 måneder,
estimert ferdigstillelse 2021

Endring fra baseline til 12
uker i KCCQ

Totalt antall innleggelser,
akutte konsultasjoner, akutte
konsultasjoner for hjertesvikt
eller kardiovaskulær død
etter innleggelse

Tid til første hendelse av
enten kardiovaskulær død,
innleggelse for HF, akutt HFkonsultasjon

Endringer i NT-ProBNP, BNP,
6MWT, HbA1c, kroppsvekt,
blodtrykk

Endringer i KCCQ, CHFQ NTProBNP, BNP, 6MWT, HbA1c

Totalantall av hendelser i
primærendepunktet,
endringer i KCCQ,
kroppsvekt, nyrefunksjon,
andel pasienter med
forverret NYHA-klasse, tid til
død,

Intervensjon

Komparator
Studielengde

Primære
utfallsmål

Sekundære
utfallsmål

Forkortelser: 6MWT – Six Minute Walk Test, ADHF – akutt, dekompensert hjertesvikt, BNP – Brain Natriuretic Peptide, CHFQ
– Chronic Heart Failure Questionnaire, HF – hjertesvikt, HFpEF - Heart failure with preserved ejection fraction, KCCQ –
Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, LVEF - Left Ventricular Ejection Fraction, NYHA – New York Heart Association,

Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon
Legemiddelverket mener studien DAPA-HF er relevant for denne metodevurderingen. Studien har et
randomisert blindet design hvor SGLT2-hemmeren dapagliflozin pluss standardbehandling
sammenlignes med placebo pluss standardbehandling. Både intervensjon og komparator vurderes
som relevante, og studien inkludere et stort antall pasienter som gir et godt utgangspunkt for å
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vurdere effekten av dapagliflozin til pasienter med HFrEF. Utfallsmålene er relevante og anerkjente.
Dapagliflozin er ment som livslang behandling og ventet overlevelse for pasienter med HFrEF er
betydelig lengre enn oppfølgingstiden i DAPA-HF. Sett i forhold til dette er oppfølgingstiden i studien
svært kort. Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med oppfatter DAPA-HF som en godt
designet studie som gjennomgående er relativt representativ for pasientpopulasjonen som vil være
aktuell for behandling i klinisk praksis.
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3 PICO5
Pasientpopulasjonen

Norsk klinisk praksis
Informasjon om pasientkarakteristikker og dagens behandling av norske hjertesviktpasienter er
hentet fra Norsk hjertesviktregisters årsrapporter fra 2018 og 2019 (6, 10). Hjertesviktregisteret
inneholder data for pasienter som er i kontakt med hjertesviktpoliklinikkene ved norske sykehus.
Totalt har 40 norske sykehus i dag et slikt tilbud, og dekningsgraden på landsbasis var 83 % i 2019
(10). Tall fra hjertesviktregisteret viser at i 2019 var 28 % av norske hjertesviktpasienter kvinner.
Medianalderen for pasientene var 70 år ved første besøk ved hjertesviktpoliklinikk (6), men høyere
for kvinner (74 år) enn for menn (69 år) (10). Iskemisk hjertesvikt var den vanligste bakenforliggende
årsaken (46 % av tilfellene), mens 42 % hadde nedsatt nyrefunksjon og 24 % diabetes.
Gjennomsnittlig NT-ProBNP var 1736 pg/ml, gjennomsnittlig LVEF 34 % og gjennomsnittlig
pulsfrekvens 73 slag per minutt.
Ved første besøk til en hjertesviktpoliklinikk hadde 67 % av pasientene HFrEF (LVEF < 40 %), og 96 %
av disse mottok behandling med ACE/ARB/ARNI, 94 % med betablokker. De fleste pasientene var i
NYHA-II etterfulgt av NYHA-III (Tabell 7). Av pasientene med LVEF ≤ 35 % og NYHA ≥ II fikk 48 %
behandling med MRA (10).
Tabell 7. Fordeling av NYHA-klasse for pasienter i Norsk hjertesviktregister 2019 (10).

NYHA I

12,5 %

NYHA II

55,0 % (62,9 %)

NYHA III

31,1 % (35,5 %)

NYHA IV

1,4 % (1,6 %)

Prosent av pasienter med NYHA II-IV i parentes.

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
Pasientkarakteristikker fra DAPA-HF-studien er gjengitt i Tabell 8. Studiepopulasjonen hadde en
gjennomsnittsalder på 66 år og 23 % av pasientene var kvinner. Ved baseline ble 67,5 % av
pasientene klassifisert som NYHA klasse II, 31,6 % klasse III og 0,9 % klasse IV og median LVEF var 32
%. Årsakene til hjertesvikten var iskemiske hos 56 % av pasientene, 36 % var ikke-iskemiske og 8 %
var av ukjent etiologi. I hver behandlingsgruppe hadde 42 % av pasientene diabetes mellitus type 2,
og ytterligere 3 % av pasientene i hver gruppe ble klassifisert med diabetes mellitus type 2 basert på
en HbA1c ≥ 6,5 % ved inkludering i studien. Pasientene fikk standardbehandling; 94 % av pasientene
ble behandlet med ACE-I, ARB eller ARNI, 96 % med betablokkere, 71 % med MRA og 93 % med
diuretika. Pasienter med eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2 ved oppstart ble inkludert i studien.
Gjennomsnittlig eGFR var 66 ml/min/1,73 m2, 41 % av pasientene hadde nedsatt nyrefunksjon med
eGFR < 60ml/min/1,73 m2 og 15 % hadde eGFR < 45 ml/min/1,73 m2.

5

Patients, Intervention, Comparator, Outcome.
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* Plus–minus values are means ±SD. There were no significant differences between the two groups for any variable.
ACE - angiotensin-converting enzyme, ARB - angiotensinreceptor blocker, DPP-4 - dipeptidyl peptidase 4, GFR - glomerular filtration rate,
GLP-1 - glucagon-like peptide 1, IQR - interquartile range, NT-proBNP - N-terminal pro–B-type natriuretic peptide, NYHA - New York Heart
Association.
† The body-mass index is the weight in kilograms divided by the square of the height in meters.
‡ Race was reported by the investigators.
§ An additional 82 patients in the dapagliflozin group and 74 in the placebo group had previously undiagnosed diabetes,
which was defined as a glycated hemoglobin level of 6.5% or greater (≥48 mmol per mole), as measured in a
central laboratory at both screening and randomization.
¶ This category includes either an implantable cardioverter–defibrillator or cardiac resynchronization therapy with a defibrillator.
‖ This category includes cardiac resynchronization therapy with or without a defibrillator.
** Glucose-lowering medications are listed only for the patients who had a history of diabetes at baseline.

Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
Pasientpopulasjonen i modellen er basert på totalpopulasjonen fra DAPA-HF-studien, men
AstraZeneca har endret på flere baselinekarakteristika for at modellen bedre skal reflektere norsk
klinisk praksis. Det er gjort mindre justeringer på alder, andel kvinner, BMI, NT-ProBNP, tidligere
hospitalisering for hjertesvikt, LVEF og andel med iskemisk hjertesvikt og type 2 diabetes (Tabell 9).
DAPA-HF er en internasjonal multisenterstudie hvor en stor andel av pasientene i studien er fra land
med andre sosioøkonomiske forhold og et mindre utviklet helsesystem enn i Norge og
sammenlignbare vesteuropeiske land. I tillegg er den etniske sammensetningen både i NordAmerika, men særlig i Sør-Amerika og Asia vesentlig forskjellig fra det som ventes i norsk klinisk
praksis. Legemiddelverket har derfor etterspurt pasientkarakteristikker fra den europeiske
undergruppen som utgjorde 45 % av totalpopulasjonen i DAPA-HF. Disse pasientkarakteristikkene er
inkludert i Tabell 9. AstraZeneca har ikke levert oversikt over bakgrunnsbehandling eller ytterligere
data for den europeiske populasjonen.
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Tabell 9. Baselinekarakteristikker i modellen.

Patient population Important
baseline characteristics

Data from
DAPA-HF
(total
population)

Age (years)

Data from
DAPA-HF
(European
subpop.)

Used in the
model (including
source)

Norwegian
clinical practice
(including source
if known)

66.34

70.4¥

70.4¥

Female (%)

23

23¥

23¥

BMI (kg/m2)

28.15

26.3§

26.3§

KCCQ-TSS Q1: 0-<58

0.23

0.23*

Not identified

KCCQ-TSS Q2: 58-<77

0.25

0.25*

Not identified

KCCQ-TSS Q3: 77- <92

0.28

0.28*

Not identified

KCCQ-TSS Q4: 92-100

0.24

0.24*

Not identified

NT-ProBNP (pg/mL)

2342.53

1868¥

1868¥ (median)

Ischaemic HF (%)

56

47¥

47¥

Duration of HF > 2 years (%)

62

62*

Not identified

Prior HHF (%)

47

72.5¤

72.5¤

LVEF (%)

31

34¥

34¥

Creatinine (μmol/L)

104.44

104.44*,$

64.3¥ (eGFR)

Type 2 diabetes (%)

45

24¥

24¥

¥: Norsk Hjertesviktregister Årsrapport 2018 (Grundtvig et al. 2019); §: Stubnova et al (2016);¤: Skyrud et al
(2019); *: DAPA-HF trial (McMurray et al. 2019a); $: We did not have all data needed to calculate creatinine
level from mean eGFR. We therefore used creatinine level from trial since we considered that as conservative
value. Abbreviations: BMI = Body Mass Index; KCCQ-TSS = Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire
Total Symptom Score; HF = heart failure; HHF = hospitalization for heart failure; LVEF = Left Ventricular
Ejection Fraction

Legemiddelverkets vurdering
Informasjon om pasientkarakteristikker for den aktuelle norske pasientpopulasjonen er hentet fra
norsk hjertesviktregister (6, 10). I registeret inkluderes kun pasienter som er i kontakt med
hjertesviktpoliklinikker ved norske sykehus, og dekningsgraden til hjertesviktpoliklinikkene varierer
mye mellom ulike regioner (10). Det er en svakhet at registeret ikke inkluderer pasienter som
behandles i primærhelsetjenesten. Innspill fra klinikerne Legemiddelverket har konferert med tilsier
imidlertid at pasienter med HFrEF som ikke behandles ved hjertesviktpoliklinikkene hovedsakelig vil
være geriatriske, multimorbide pasienter med kort forventet levetid, og at denne populasjonen
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derfor i liten grad vil være aktuell for behandling med dapagliflozin. Følgelig mener Legemiddelverket
at data fra norsk hjertesviktregister gir et adekvat grunnlag for å vurdere pasientpopulasjonen som er
aktuell for dapagliflozinbehandling i norsk klinisk praksis.
Studiepopulasjonen i DAPA-HF er yngre enn hjertesviktpasientene registrert i norsk
hjertesviktregister, 66 mot 70 år, og har også en lavere kvinneandel, 23 % mot 28 %. Tallene fra
registeret viser imidlertid at medianalderen er høyere for kvinner enn for menn, og med en lavere
kvinneandel i DAPA-HF kan dette bidra til å forklare aldersforskjellen mellom DAPA-HF og
hjertesviktregisteret. Resultatene fra DAPA-HF tilsier at effekten ved dapagliflozinbehandling er
tilsvarende for begge kjønn og ikke avhengig av alder (se Tabell 11 i avsnitt 3.4.1). Forskjellene i alder
og kjønnsfordeling ventes derfor ikke å være av betydning for den relative effekten.
Hjertesviktregisteret oppgir imidlertid ikke alder eller kjønnsfordeling basert på type hjertesvikt, og
aldersanslagene for norsk pasientpopulasjon inkluderer følgelig både pasienter med HFpEF, HFmrEF
og HFrEF. Selv om HFrEF utgjør majoriteten av pasientene i registeret, tilsier internasjonale studier at
pasienter med HFpEF og HFmrEF har en noe høyere alder og lavere kvinneandel enn HFrEF (20).
Basert på dette kan det ventes at den faktiske alderen for norske HFrEF-pasienter som er aktuelle for
behandling med dapagliflozin kan være noe lavere og kvinneandelen noe høyere enn dataene fra
registeret tilsier. Siden klinikerne Legemiddelverket har vært i kontakt med venter at pasientene i
hjertesviktregisteret er yngre enn totalpopulasjonen av norske hjertesviktpasienter, er dette usikkert
og eventuelle avvik trolig uten klinisk betydning. Legemiddelverket mener følgelig at alder og
kjønnsfordeling i norsk hjertesviktregister gir et realistisk bilde av pasientene som ventes så motta
behandling med dapagliflozin i norsk klinisk praksis.
Legemiddelverket har fått innspill fra klinikere om at virkningsmekanismen til dapagliflozin tilsier at
det vil være ønskelig å starte opp behandling tidlig i sykdomsforløpet, og i DAPA-HF-studien var
punktestimatene for effekt bedre hos pasienter med mildere symptomer (NYHA-II kontra III og IV, se
avsnitt 3.4.1). I samsvar med inklusjonskriteriene i DAPA-HF-studien, omfatter indikasjonen til
dapagliflozin kun symptomatiske hjertesviktpasienter, det vil si pasienter i NYHA-klasse II eller
høyere, og en eventuell initiering av dapagliflozinbehandling til pasienter i NYHA-klasse I er følgelig
utenfor godkjent indikasjon. NYHA-klasse I utgjorde 12,5 % av pasientene i norsk hjertesviktregister i
2019, men klinikerinnspill tilsier at denne andelen i klinisk praksis mulig kan være noe lavere.
Legemiddelverket mener at klinikerinnspillene tilsier at det ikke kan utelukkes at dapagliflozin også i
noe grad kan bli benyttet til asymptomatiske hjertesviktpasienter, og at dette følgelig er et
usikkerhetsmoment som kan ha betydning for anslagene av størrelsen på aktuell pasientpopulasjon.
Siden pasienter med NYHA-klasse I ikke er omfattet av indikasjonsordlyden til dapagliflozin, gjør ikke
Legemiddelverket vurderinger for denne gruppen. Det er imidlertid godt samsvar mellom fordelingen
av øvrige NYHA-klasser (II-IV) i norsk hjertesviktregister og DAPA-HF-studien, og innsendt klinisk
dokumentasjon anses følgelig som representativ for symptomskår hos pasienter med symptomatisk
hjertesvikt i norsk klinisk praksis.
Mens andelen pasienter med iskemisk etiologi var noe høyere i DAPA-HF enn i norsk
hjertesviktregister, var andelen som tidligere har vært hospitalisert for hjertesvikt betydelig høyere i
hjertesviktregisteret. I tillegg hadde betydelig flere i studiepopulasjonen diabetes mellitus type 2,
samt en høyere gjennomsnittlig BMI. Andelen av pasientpopulasjonen med nedsatt nyrefunksjon var
sammenlignbar, 41 %. Som det framkommer av subgruppeanalysene i avsnitt 3.4.1 (Tabell 11), er
effekten av dapagliflozin konsistent og uavhengig av disse faktorene. I henhold til dette mener
klinikerne Legemiddelverket har vært i kontakt med at disse indikatorene for komorbiditetsstatus
ikke ventes å påvirke den relative effekten av dapagliflozin. Imidlertid vet man at det er økt risiko for
sykdom og død hos pasienter med diabetes mellitus type 2 som vil ha betydning for bakgrunnsrisiko
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hos pasientgruppen. Dette er ivaretatt ved at modellen er stratifisert mht. diabetesstatus, se avsnitt
4.1.
Når det gjelder bakgrunnsbehandling mener klinikerne at det er rimelig å anta at behandling både i
norsk klinisk praksis og i DAPA-HF vil følge de internasjonale anbefalingene beskrevet i avsnitt 1.4.2. I
tråd med dette tilsier data fra norsk hjertesviktregister og DAPA-HF-studien at begge populasjoner er
godt bakgrunnsbehandlet, og det er rimelig samsvar mellom andelen av pasienter som behandles
med enten ACE-hemmer, ARB eller ARNI og betablokkere. Imidlertid er andelen pasienter som
behandles med MRA en del lavere i norsk klinisk praksis enn i DAPA-HF. Legemiddelverket har
konferert med klinikere for å få innspill til om forskjellene i bakgrunnsbehandling kan ventes å
påvirke overførbarheten av resultatene fra DAPA-HF til norsk klinisk praksis. Klinikerne oppfatter
pasientene i DAPA-HF-studien som godt bakgrunnsbehandlet, både mht. legemiddelbehandling og
implanterbare enheter (kardial resynkroniseringsbehandling og eller/implanterbare defibrillatorer),
og de mener derfor at det ikke noen åpenbare grunner til å tro at studiepopulasjonen ikke er
representativ nok for norsk klinisk praksis. Dette er også i samsvar med subgruppeanalysene fra
DAPA-HF som tilsier at behandlingseffekten er uavhengig av bakgrunnsbehandling med MRA (se
Tabell 11, avsnitt 3.4.1). I tråd med klinikernes vurdering legger derfor Legemiddelverket til grunn at
bakgrunnsbehandlingen i DAPA-HF er overførbar til norsk klinisk praksis.
Klinikerne Legemiddelverket har konferert med poengterer at flere kliniske studier innen hjertesvikt
har vist at etnisitet kan være av betydning for effekt av hjertesviktmedikamenter, og litteraturen
viser at det er betydelige forskjeller i pasientkarakteristikker og prognose hos hjertesviktpasienter i
ulike deler av verden (21). Variasjonen tilskrives en kombinasjon av forskjeller i blant annet klima og
miljø, diett og livsstil, helse- og velferdssystemer og genetiske og sosioøkonomiske faktorer. I DAPAHF var 99,9 % av pasientene i den europeiske undergruppen hvite, mens det etniske
sammensetningen i totalpopulasjonen var mer heterogen med en andel hvite rundt 70 %. Selv om
andelen med annen etnisk bakgrunn, ca. 30 %, i totalpopulasjonen var høyere enn det som kan
ventes i norsk klinisk praksis, vil den homogene europeiske undergruppen dårlig gjenspeile den
etniske diversiteten blant norske hjertesviktpasienter. Følgelig ventes totalpopulasjonen å være mer
representativ. Som nevnt har AstraZeneca ikke levert data for bakgrunnsbehandling i den europeiske
undergruppen av DAPA-HF. Følgelig er det ikke mulig å vurdere om bakgrunnsbehandlingen for de
europeiske pasientene skiller seg fra totalpopulasjonen i studien.
i denne
undergruppen enn i totalpopulasjonen, og verken tilgjengelige data over fordelingen av NYHA-klasser
eller indikatorer for komorbiditetsstatus (nyresvikt, andel diabetes mellitus type 2), slik det er
diskutert over, tilsier at norsk pasientpopulasjon skal være sykere enn studiepopulasjonen i DAPAHF. Siden effektestimater fra subgrupper også generelt er mer usikre enn for en større
totalpopulasjon, mener Legemiddelverket at totalpopulasjonen i DAPA-HF samlet gir de mest
realistiske estimatene for ventet effekt av dapagliflozin i norsk klinisk praksis. Dette er også støttet av
klinikerne Legemiddelverket har vært i kontakt med. Legemiddelverket mener likevel at det ikke kan
utelukkes at bakgrunnsbehandling og andre bakenforliggende faktorer i den europeiske
undergruppen er mer representative for norsk klinisk praksis enn i totalpopulasjonen, og følgelig er
det relevant å vurdere en modell basert på effektestimater fra den europeiske pasientpopulasjonen
som en scenarioanalyse.
Når det gjelder gjennomsnittlig NT-ProBNP og LVEF i norsk pasientpopulasjon er disse målingene kun
tilgjengelig for totalpopulasjonen i hjertesviktregisteret som både inkluderer asymptomatiske og
symptomatiske pasienter med både bevart og redusert ejeksjonsfraksjon. Følgelig er ikke verdiene
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fra hjertesviktregisteret sammenlignbare med målingene i DAPA-HF hvor studiepopulasjonen er
begrenset til symptomatiske pasienter med redusert ejeksjonsfaksjon. I mangel på sammenlignbare
nasjonale data mener Legemiddelverket at studiepopulasjonen i DAPA-HF er mer representativ for
pasientene som er aktuelle for behandling med dapagliflozin i norsk klinisk praksis enn tallene fra
hjertesviktregisteret.
For at modellert sykdomsforløp skal være mer relevant for norsk klinisk praksis, har AstraZeneca
justert inputdata i den helseøkonomiske modellen i henhold til norsk klinisk praksis der data er
tilgjengelige (Tabell 9). Resultatene fra DAPA-HF er i all hovedsak konsistent på tvers av subgrupper,
og i modellen har AstraZeneca justert andel kvinner, BMI, NT-ProBNP, tidligere hospitalisering for
hjertesvikt, LVEF og andel med iskemisk hjertesvikt og diabetes mellitus type 2. Endringene baserer
seg i all hovedsak på tall fra hjertesviktregisterets årsrapport i 2018 (6). Siden subgruppeanalysene
viser konsistente resultater, vurderer Legemiddelverket at justeringene mot norsk pasientpopulasjon
i liten grad vil påvirke den relative effekten av dapagliflozin og har i egen analyse godtatt dette.
Imidlertid har Legemiddelverket oppdatert inputdata for alder, andel kvinner, og andel med iskemisk
hjertesvikt i henhold til den nyere årsrapporten for 2019 som ble publisert i 2020 (10). Når det
gjelder NT-ProBNP og LVEF har Legemiddelverket i henhold til vurderingen i avsnittene over benyttet
verdiene fra DAPA-HF. Øvrige inputdata er uforandret fra AstraZenecas analyse.

Intervensjon

Norsk klinisk praksis
Legemiddelverket antar at dapagliflozin vil bli brukt i samsvar med godkjent preparatomtale, altså 10
mg dapagliflozin én gang daglig. Pasienter vil i praksis fortsette på dapagliflozin inntil eventuell
seponering av behandlende lege grunnet bivirkninger.
Siden sikkerhet av 10 mg dapagliflozin ikke er undersøkt til pasienter med hjertesvikt og diabetes
mellitus type 1, er det ikke anbefalt å initiere behandling til hjertesviktpasienter med denne
sykdommen. Det er også begrenset erfaring med dapagliflozin til behandling av hjertesvikt hos
pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR < 30 ml/min). Hos pasienter behandlet med
dapagliflozin for både hjertesvikt og diabetes mellitus type 2 anbefaler produktomtalen at ytterligere
glukosesenkende behandling bør vurderes hvis GFR faller vedvarende under 45 ml/min. I
preparatomtalen anbefales forsiktighet ved administrasjon av dapagliflozin til pasienter med økt
risiko for diabetisk ketoacidose, og blant annet midlertidig seponering ved volumdeplesjon og
hyppigere monitorering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I DAPA-HF-studien ble dapagliflozin 10 mg tabletter administrert en gang daglig, som tillegg til
standard hjertesviktbehandling.
Pasientene i DAPA-HF hadde en median oppfølgingstid på 18 måneder. I løpet av studien avsluttet i
underkant av 5 % av pasientene i begge grupper behandlingen permanent på grunn av bivirkninger,
mens 12 % i dapagliflozingruppen og 14 % i placebogruppen seponerte behandlingen midlertidig.
Dosereduksjoner ble foretatt av 1-2 %. Det var ingen forskjell mellom behandlingsarmene.
Behandlingsetterlevelsen (compliance) var over 80 % hos 81,2 % og 79,5 % av pasientene i
henholdsvis dapagliflozin- og placebogruppen i DAPA-HF. Hos 75,1 % og 74,2 % var
behandlingsetterlevelsen over 90 %. Median behandlingsetterlevelse var 98,8 % (interkvartilområde
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95,6 % til 100 %) og 98,7 % (interkvartilområde 95,5 % til 100 %) i henholdsvis dapagliflozin- og
placebogruppene (22).
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
Dapagliflozin er administrert i tillegg til standardbehandling i henhold til DAPA-HF og
preparatomtalen. Standardbehandlingen består av en kombinasjon av ACEI/ARB/ARNI, MRA,
betablokkere og diuretika. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 1.4.3. Basert på data fra DAPA-HF
er det inkludert en årlig sannsynlighet for at pasienten avslutter behandling med dapagliflozin på
0,07. I disse tilfellene fortsetter pasienten i modellen med det samme sykdomsforløpet som
pasientene i komparatorarmen.
Legemiddelverkets vurdering
Doseringen som er blitt brukt for effektestimat og kostnadsberegninger i innsendt modell er i
henhold til godkjent preparatomtale, og dermed i tråd med antatt bruk i norsk klinisk praksis.
Legemiddelverket mener at behandling med dapagliflozin i utgangspunktet vil være livslang, med
mindre pasienter opplever uakseptable bivirkninger. Dette støttes av klinikere Legemiddelverket har
kontaktet. Behandlingsetterlevelsen i DAPA-HF var høy og lik i begge behandlingsarmer. Imidlertid er
etterlevelse ved bruk av medikamenter typisk lavere i virkeligheten enn i kliniske studier, og dette
ventes også å gjelde for dapagliflozin.

Komparator

Norsk klinisk praksis
I norsk klinisk praksis mottar pasientene behandling i henhold til de internasjonale
behandlingsretningslinjene (1), se avsnitt 1.4.2. Retningslinjene er også benyttet for å fastsette mål
for dosering og dekningsgrad av de ulike medikamentklassene som utgjør dagens
standardbehandling ved norske hjertesviktpoliklinikker. I henhold til de internasjonale anbefalingene
tilpasses behandlingen individuelt og reguleres blant annet ut fra symptombildet til pasienten. Det er
tilgjengelig en rekke ulike preparater og de vanligste virkestoffene med anbefalt dosering er gjengitt i
Tabell 4. Valg av optimalisert behandlingsregime er opp til behandlende lege og den enkelte pasient.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I DAPA-HF-studien ble dapagliflozin og placebo administrert til pasienter som i all hovedsak var godt
behandlet med standard hjertesviktbehandling; nær 95 % mottok kombinasjonsbehandling med ACEhemmer, ARB eller ARNI og en betablokker, mens 71 % fikk MRA. Det er ikke oppgitt
behandlingsetterlevelse for standardbehandlingen i studien.
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
I modellen er sammensetningen av standardbehandling og dosering av legemidlene i henhold til
DAPA-HF og preparatomtalen, og er lik som i intervensjonsarmen. Standardbehandlingen består av
en kombinasjon av ACEI/ARB/ARNI, MRA, betablokkere og diuretika. Dette er nærmere beskrevet i
kapittel 1.4.3.
Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener at sammensetningen av standardbehandling er representativ for norsk
klinisk praksis. Sammenlignet med rapporterte data fra hjertesviktregisteret er det enkelte
forskjeller, hvor blant annet andelen pasienter som mottar MRA, samt dosering av betablokkere, er
lavere enn for studiepopulasjonen i DAPA-HF. Innspill fra klinikerne Legemiddelverket har konferert
med tilsier imidlertid at forskjellene ikke ventes å ha større klinisk betydning, og følgelig mener
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Legemiddelverket at standardbehandlingen i DAPA-HF-studien gir et adekvat grunnlag for den
helseøkonomiske modellen.
Selv om behandlingsetterlevelse for standardbehandlingen ikke er oppgitt i DAPA-HF-studien, er
behandlingsetterlevelse hos pasienter med hjertesvikt undersøkt i flere andre studier (23).
Sammenlignet med mange andre sykdommer er behandlingsetterlevelsen hos hjertesviktpasienter
generelt høy (24). For pasientgruppen er det sett en sammenheng mellom mangelfull overholdelse
av hjertesviktregimer og forverring av symptomer, reinnleggelser, redusert livskvalitet og dårligere
prognose (25, 26). Siden man ofte ser høyere behandlingsetterlevelse i kliniske studier enn i
virkeligheten, kan det ikke utelukkes at behandlingsetterlevelse av standardbehandlingen i
studiepopulasjonen kan ha hatt innvirkning på resultatene av studien. En slik effekt vil imidlertid
ventes å være tilsvarende i begge behandlingsarmer og dermed ikke påvirke den relative effekten av
dapagliflozin.
Modelleringen av komparatorarmen kan valideres opp mot tall fra hjertesviktregisteret. Andel
pasienter med hendelser i modellen ved seks måneder samsvarer med rapportert reinnleggelse seks
måneder etter første besøk fra hjertesviktregisteret.
Legemiddelverket endrer ikke på sammensetning av komparatorarmen.

Utfallsmål
3.4.1 Effekt

Innsendt klinisk dokumentasjon
DAPA-HF var den pivotale studien for å undersøke effekten av dapagliflozin som tilleggsbehandling til
pasienter med symptomatisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsvolum (HFrEF). Median oppfølgingstid
var 18,2 måneder (spredning 0 – 27,8 måneder). Tabellen under viser resultater for det primære og
de sekundære effektutfallsmålene i DAPA-HF-studien.
Tabell 10 Resultater for primært og sekundære utfallsmål i DAPA-HF-studien (19)

Det primære utfallsmålet var sammensatt av kardiovaskulær død, sykehusinnleggelse for hjertesvikt
eller hasteundersøkelse for hjertesvikt målt som tid til første hendelse. I dapagliflozinarmen hadde
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386 pasienter (16,3 %) en hendelse relatert til det primære utfallsmålet, mens tilsvarende var 502
pasienter (21,2 %) i placeboarmen (hasard ratio (HR) 0,74; 95 % konfidens intervall [KI], 0,65 – 0,85; P
< 0,001). Figuren under viser Kaplan-Meier kurver over kumulativ insidens for det primære
utfallsmålet.

Figur 2 Kaplan-Meier kurver over det primære utfallsmålet fra DAPA-HF-studien (19)

I dapagliflozinarmen ble 231 pasienter (9,7 %) innlagt på sykehus på grunn av hjertesvikt
sammenliknet med 318 pasienter (13,4 %) i placeboarmen (HR 0,70; 95 % KI 0,59 til 0,83), som vist i
figuren under.

Figur 3 Kaplan-Meier kurver over sykehusinnleggelser grunnet hjertesvikt fra DAPA-HF-studien (19)

Død relatert til kardiovaskulære årsaker (CV-relatert død) ble registrert hos 227 pasienter (9,6 %) i
dapagliflozinarmen og hos 273 (11,5 %) i placeboarmen (HR 0,82; 95 % KI 0,69 til 0,98). Figuren under
viser Kaplan-Meier kurver over kumulativ insidens for CV-relatert død.
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Figur 4 Kaplan-Meier kurver over død relatert til kardiovaskulære årsaker fra DAPA-HF-studien (19)

Totalt døde 276 pasienter (11,6 %) i dapagliflozinarmen og 329 pasienter (13,9 %) i placeboarmen
(HR 0,83; 95 % KI 0,71 til 0,97) uavhengig av årsak. Figuren under viser Kaplan-Meier kurver over
kumulativ insidens for død uavhengig av årsak.

Figur 5 Kaplan-Meier kurver over kumulativ insidens for død uavhengig av årsak fra DAPA-HF-studien (19)

Som tabellen under viser var effekten av dapagliflozin overveiende konsistent på tvers av de
prespesifiserte subgruppene for det primære utfallsmålet. Det bemerkes at effekten var tydeligere
for pasienter som var i NYHA-klasse II (HR 0,63; 95 % KI 0,52-0,75) vs. NYHA-klasse III/IV (HR 0,90; 95
% KI 0,74-1,09) ved baseline.
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Tabell 11. Primært utfallsmål for predefinerte subgrupper i DAPA-HF-studien (19)

Race was reported by the investigators. The body-mass index is the weight in kilograms divided by the square of the height in meters. ECG
denotes electrocardiography, eGFR estimated glomerular filtration rate, LVEF left ventricular ejection fraction, MRA mineralocorticoid
receptor antagonist, NT-proBNP N-terminal pro–B-type natriuretic peptide, and NYHA New York Heart Association.

Legemiddelverkets vurdering
Resultatene fra DAPA-HF-studien viser at effekten av dapagliflozin som tilleggsbehandling er bedre
enn placebo for både det primære og sentrale sekundære utfallsmål. Effekten er også i all hovedsak
konsistent på tvers av predefinerte subgrupper. Resultater for ulike subgrupper er drøftet i
tilknytning til relevansen av aktuell pasientpopulasjon i avsnitt 3.1 og blir ikke omtalt nærmere her.
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Alle tre komponentene i det sammensatte primære utfallsmålet bidro til effekten som ble vist.
Størrelsen på effekten i totalpopulasjonen anses som klinisk relevant. Den vanligste årsaken til død
var relatert til kardiovaskulære hendelser, og risikoen for død var fortsatt redusert for dapagliflozin
selv om andre årsaker til død ble lagt til, det vil si totaloverlevelse (all-cause mortality). På grunn av
den predefinerte hierarkiske testingen i studieprotokollen, må totaloverlevelse som komponent i det
sekundære utfallsmålet sees som eksplorativt (ingen p-verdi). Under vurderingen for utstedelse av
markedsføringstillatelse kommenterte EMA at det primære utfallsmålet var relevant, men at
totaloverlevelse var mer relevant som komponent i det sammensatte primære utfallsmålet. EMA
kommenterte også på at det tidligere ble gitt vitenskapelig rådgiving som anbefalte studier hvor
virkningsmekanismen relatert til dapagliflozin i hjertesviktpasienter ble undersøkt. Dette rådet ble
ikke fulgt, og en eventuell virkning på myokardet hos disse pasientene er ikke klarlagt. Studiene har
kort oppfølgingstid og er lite egnet til å vurdere langtidseffekter av dapagliflozin i den aktuelle
pasientgruppen. Dette er særlig relevant for resultater knyttet til mortalitet. I en kostnad-per-QALY
analyse vil dette medføre at langtidsestimater på overlevelse er usikre.
Innsendt modell
I den helseøkonomiske modellen ble følgende effektutfallsmål inkludert: kardiovaskulær-relaterte
dødsfall, dødsfall relatert til andre årsaker og insidens av forbigående hendelser (sykehusinnleggelse
for hjertesvikt, akutt innleggelse for hjertesvikt og bivirkninger). I tillegg er det en matrise som
modellerer KCCQ-TSS.
Videre beskrivelse av hvordan studiedata er inkorporert i modellen er inkludert i kapittel 4.1.

3.4.2 Bivirkninger

Innsendt klinisk dokumentasjon
I innsendt dokumentasjon har AstraZeneca levert en oversikt hvor bivirkninger av interesse er
inkludert. Bivirkninger fra DAPA-HF er presentert med antall hendelser innen hver kategori, se Tabell
12.
Tabell 12. Bivirkninger av interesse i DAPA-HF

Number (%) of patients
Dapagliflozin 10mg (n=2368)

Placebo (n=2368)

Any SAE with outcome = death

286 (12.1)

333 (14.1)

Any SAE (including death)

895 (37.8)

994 (42.9)

Any AE leading to discontinuation of IP

111 (4.7)

116 (4.9)

Any AE leading to dose interruption

284 (12.0)

349 (14.7)

Any AE leading to dose reduction

43 (1.8)

25 (1.1)

Any adverse event of interest
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Any AE possibly related to IP

244 (10.3)

198 (8.4)

Any definite or probably diabetic ketoacidosis

3 (0.1)

0

Any major hypoglycemic event

4 (0.2)

4 (0.2)

Any event of symptoms of volume depletion

178 (7.5)

162 (7.2)

Any fracture

49 (2.1)

50 (2.1)

Any renal AE

153 (6.5)

170 (7.2)

Any amputation

13 (0.5)

12 (0.5)
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Kilde: McMurrey et al., 2019 (19)
Forkortelser: AE – adverse event; IP - investigational product; SAE – serious adverse event

AstraZeneca har ikke levert en forklaring for hvilke kriterier som er benyttet for seleksjon av de
presenterte bivirkningene, men EMA har vurdert at den totale sikkerhetsprofilen til dapagliflozin hos
pasienter med hjertesvikt samsvarer med den kjente sikkerhetsprofilen til dapagliflozin.
Legemiddelverket presenterer derfor en oversikt over utvalgte bivirkninger for dapagliflozin som er
drøftet av EMA (8).
I de kliniske studiene av diabetes type 2 er over 15 000 pasienter behandlet med dapagliflozin og den
primære vurderingen av sikkerhet og toleranse ble utført ved en forhåndsdefinert samlet analyse av
13 kortvarige (opptil 24 uker) placebokontrollerte studier med 2360 personer behandlet med
dapagliflozin 10 mg, og 2295 behandlet med placebo.
Genitale infeksjoner
I de samlede sikkerhetsstudiene ble vulvovaginitt, balanitt og relaterte genitale infeksjoner
rapportert hos 5,5 % og 0,6 % av personene som fikk henholdsvis dapagliflozin 10 mg og placebo. De
fleste infeksjonene var milde til moderate og personene responderte på en innledende
standardbehandling og førte sjelden til seponering av dapagliflozin. Milde genitale infeksjoner ble
ikke registrert i DAPA-HF-studien. Alvorlige bivirkninger i form av genitale infeksjoner ble rapportert
hos én pasient i gruppen som fikk placebo, mens ingen tilfeller ble rapportert i gruppen som fikk
dapagliflozin. Det var 7 (0,3 %) pasienter med bivirkninger som førte til seponering på grunn av
genitale infeksjoner i gruppen som fikk dapagliflozin og ingen i gruppen som fikk placebo.
Hypoglykemi
Frekvensen av hypoglykemi var avhengig av type bakgrunnsbehandling som ble brukt i de kliniske
studiene på diabetes mellitus. På tvers av alle studiene var alvorlige tilfeller av hypoglykemi mindre
vanlig og var sammenlignbar mellom gruppene behandlet med dapagliflozin eller placebo. I DAPAHF-studien ble det rapportert om alvorlige hendelser med hypoglykemi hos 4 (0,2 %) pasienter i både
dapagliflozingruppen og placebogruppen, og kun observert hos pasienter med diabetes
mellitus type 2.
Volumdeplesjon
I de samlede sikkerhetsstudiene ble reaksjoner som indikerte volumdeplesjon (inkludert
rapportering om dehydrering, hypovolemi eller hypotensjon) rapportert hos 1,1 % og 0,7 % av
personene som fikk henholdsvis dapagliflozin 10 mg og placebo. Det oppstod alvorlige reaksjoner hos
< 0,2 % av personene jevnt fordelt mellom dapagliflozin 10 mg og placebo. I DAPA-HF-studien var
andelen pasienter med hendelser som indikerte volumdeplesjon høyere enn dette i begge grupper,
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henholdsvis 170 (7,2 %) pasienter i dapagliflozingruppen og 153 (6,5 %) i placebogruppen. Det var
færre pasienter med alvorlige hendelser med symptomer som tydet på volumdeplesjon i gruppen
som fikk dapagliflozin (23 [1,0 %]) sammenlignet med gruppen som fikk placebo (38 [1,6 %]).
Resultatene var sammenlignbare uavhengig av diabetes ved baseline og baseline eGFR.
Diabetisk ketoacidose (DKA) ved diabetes mellitus type 2
I DECLARE-studien (n=17 160), som hadde en median eksponeringstid på 48 måneder, ble DKA
rapportert hos 27 pasienter i gruppen som fikk dapagliflozin 10 mg og 12 pasienter i gruppen som
fikk placebo. Av de 27 pasientene med DKA-hendelser i gruppen med dapagliflozin fikk 22 pasienter
samtidig insulinbehandling da hendelsen oppstod. I DAPA-HF-studien ble hendelser om DKA
rapportert hos 3 pasienter med diabetes mellitus type 2 i gruppen som fikk dapagliflozin og ingen i
gruppen som fikk placebo.
Infeksjoner i urinveiene
I de samlede sikkerhetsstudiene var urinveisinfeksjoner oftere rapportert for dapagliflozin 10 mg
sammenlignet med placebo (hhv. 4,7 % versus 3,5 %). Imidlertid var de fleste infeksjonene milde til
moderate og personene responderte på en innledende standardbehandling og førte sjelden til
seponering av dapagliflozin. I DAPA-HF-studien var det ingen forskjell mellom behandlingsgruppene;
antallet pasienter med alvorlige bivirkninger med infeksjon i urinveiene var 14 (0,6 %) i gruppen som
fikk dapagliflozin og 17 (0,7 %) i gruppen som fikk placebo. Det var 5 (0,2 %) pasienter med
bivirkninger som førte til seponering på grunn av infeksjon i urinveiene i hver av gruppene som fikk
dapagliflozin og placebo.
Økt kreatinin
Bivirkninger relatert til økt kreatinin ble gruppert (f.eks. nedsatt renal kreatininclearance, nedsatt
nyrefunksjon, økt blodkreatinin og nedsatt glomerulær filtrasjonsrate). I de samlede
sikkerhetsstudiene ble slike grupperte hendelser rapportert hos 3,2 % og 1,8 % av pasientene som
fikk henholdsvis dapagliflozin 10 mg og placebo. Disse hendelsene var mer vanlige hos pasienter med
nedsatt nyrefunksjon (baseline eGFR ≥ 30 - < 60 ml/min/1,73 m2). Økning i kreatinin var generelt
forbigående ved kontinuerlig behandling eller reversibel etter seponering av behandling. I DAPA-HFstudien sank eGFR over tid, både i gruppen som fikk dapagliflozin og i gruppen som fikk placebo. Den
initielle reduksjonen i gjennomsnitt eGFR var -4,3 ml/min/1,73 m2 i gruppen som fikk dapagliflozin og
-1,1 ml/min/1,73 m2 i gruppen som fikk placebo. Ved 20 måneder var endringen i eGFR fra baseline
sammenlignbar mellom behandlingsgruppene: -5,3 ml/min/1,73 m2 for dapagliflozin og -4,5
ml/min/1,73 m2 for placebo.
Innsendt modell
Det er inkludert behandlingsspesifikke årlige sannsynligheter for bivirkninger i modellen. Dersom en
pasient behandlet med dapagliflozin avslutter behandlingen, fortsetter pasienten å generere
sannsynlighetene knyttet til standardbehandling alene (Tabell 13).
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Tabell 13. Bivirkninger i modell.

Legemiddelverkets vurdering
Bivirkningsprofilen i DAPA-HF-studien er i all hovedsak i samsvar med øvrige kliniske studier av
dapagliflozin. I DAPA-HF er det til forskjell fra tidligere studier inkludert både pasienter med og uten
diabetes mellitus type 2, i tillegg til at samtlige pasienter i studien har symptomatisk hjertesvikt.
DAPA-HF har også lenger oppfølgingstid enn de forhåndsdefinerte sikkerhetsstudiene, men kortere
enn i DECLARE-studien. Forskjellene mellom studiepopulasjonene gjenspeiles til en viss grad i
bivirkningsprofilen. Blant annet er forekomsten av pasienter med volumdeplesjon høyere i DAPA-HF
enn i øvrige studier, selv om det ikke var noen forskjell mellom dapagliflozingruppen og
placebogruppen. Tilsvarende samsvar mellom studiearmene ses for øvrige bivirkninger; det er
generelt liten forskjell i forekomsten av bivirkninger hos pasientene som blir behandlet med
dapagliflozin og placebo. I DAPA-HF er også andelen pasienter som seponerer eller nedjusterer dosen
på grunn av bivirkninger lik i de to gruppene.
I modellen har AstraZeneca valgt å inkludere behandlingsspesifikke sannsynligheter for bivirkninger.
Dette gjør at numeriske forskjeller i bivirkningsfrekvens med korresponderende nyttetap er
hensyntatt i modellen. Imidlertid har inklusjon av bivirkninger liten påvirkning på modellen siden
bivirkningsprofilen i all hovedsak er lik.
I innsendt dokumentasjon mangler en begrunnelse for utvalget av bivirkninger. Gitt forholdene over
med godt samsvar mellom bivirkningene presentert i innsendt dokumentasjon og EMAs vurdering av
sikkerhetsprofilen til dapagliflozin, har Legemiddelverket likevel valgt å godta innsendt
dokumentasjon som grunnlag for de helseøkonomiske beregningene. Legemiddelverket har derfor
ikke etterspurt ytterligere dokumentasjon på dette punktet og godtar modelleringen av bivirkninger
uten endringer.

3.4.3 Helsenytte/helsetap

Innsendt dokumentasjon
Det ble samlet inn data på helserelatert livskvalitet med EQ-5D-5L spørreskjema i DAPA-HF.
Datainnsamlingen ble utført på tidspunkt for randomisering, dag 120, dag 240, dag 360 og hver 12
måned deretter. Innsamlet data fra EQ-5D-5L ble mappet til EQ-5D-3L og nytteverdiene ble hentet
fra britisk nytteindeks i tråd med Legemiddelverkets retningslinjer.
Helserelatert livskvalitet ble også samlet inn med det sykdomsspesifikke instrumentet KCCQ-TSS.
KCCQ er et selvadministrert spørreskjema som kvantifiserer hjertesviktrelaterte symptomer, fysisk og
sosialt funksjonsnivå og livskvalitet. Pasientene svarer på et spørreskjema og genererer en total skår
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mellom 0 og 100 hvor høy skår indikerer bedre helse. KCCQ ble administrert ved
studierandomisering, dag 120 og dag 240.
Resultatene fra KCCQ-TSS viser at pasientene med lavere skår opplevde flere hendelser enn
pasientene med høy skår (Figur 6). Det er også vist en behandlingseffekt, at pasienter behandlet med
dapagliflozin hadde høyere skår enn pasientene som fikk standardbehandling alene, se Figur 7.

Figur 6 Tid til første CV-hendelse eller forverring i helsetilstand (KCCQ) fra randomisering (kilde: Kosiborod et.al (27))

Figur 7 Gjennomsnittlig KCCQ-TSS over tid i DAPA-HF etter behandlingsarm (kilde: AstraZeneca)
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Innsendt modell
Nyttevekter anvendt i modellen er beregnet med en lineær «mixed effect» regresjonsligning basert
på innsamlet EQ-5D-5L data fra DAPA-HF for å ta hensyn til repeterte målinger. Tid fra baseline,
kjønn, KCCQ-TSS kvartil, T2DM ved baseline, kroppsmasseindeks og alder var variabler som ble
inkludert i regresjonslikningen. EQ-5D-5L ble mappet til EQ-5D-3L og konvertert med britisk tariff til
nyttevekter. Det var inkludert 20028 registreringer fra 4562 pasienter. KCCQ-TSS ble delt i kvartiler
som et kompromiss mellom kompleksitet og detaljgrad/oppløsning i modellen. Tabellen under viser
nyttevekter og nyttetap forbundet med de kliniske hendelsene.
Tabell 14 Resultater fra den lineære mixed effektmodellen (Kilde AstraZeneca)

AstraZeneca hentet estimater for nyttetap ved hypoglykemiske hendelser, ketoacidose og
amputasjon fra publisert litteratur fordi DAPA-HF dataene ikke gav stabile estimater alene.
Helsenytte for de fire KCCQ-TSS helsestadiene ble i tillegg justert til norske pasientkarakteristika,
inkludert alder, som vist under. Det antas 100 % europeere, alder 70,4 år og andel menn 71 %.
Følgende koeffisienter fra regresjonen vist i Tabell 14 legges til grunn i justeringslikningene:
Nyttevekt = Intercept (0,6193) + KCCQ kvartil (0, 0,1046, 0,1728 eller 0,2328) + alder (-0,0003*0,71) +
andel menn (0,0322*0,71) + andel europeere (-0,0300)
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Tabell 15 Justering av KCCQ-TSS kvartiler

Modellen inkluderer videre sykehusinnleggelser, akuttinnleggelser på grunn av hjertesvikt og
bivirkninger. Input i modellen blir da som vist i tabellen under.
Tabell 16 Nyttevekter i modellen (kilde:Astra Zeneca)

*

*se Tabell 14 for justering av KCCQ-TSS kvartiler

Legemiddelverkets vurdering
Ved første innsendelse av dokumentasjon var ikke nyttevekter aldersjustert. Dette ble etter
forespørsel fra Legemiddelverket justert i oppdatert analyse fra AstraZeneca.
Nyttevektene er i hovedsak basert på generisk instrument med britiske tariffer og er i henhold til
Legemiddelverkets retningslinjer. Noen av nyttetapsvektene er hentet fra litteraturen.
Legemiddelverket har akseptert bruken av disse.
AstraZeneca beskrev at de anvendte en mixed effekt lineær regresjonslikning for å predikere
nyttevektene fra EQ-5D-5L fra DAPA-HF. For å ta hensyn til repeterte målinger og korrelasjon mellom
målinger innen samme pasient er denne metodikken relevant. Validering av regresjonslikningen med
hensyn på antagelser for slike likninger og hvilken korrelasjonsmatrise som er brukt er ikke
beskrevet. Valg av hvilke variabler som skulle eller kunne inkluderes er heller ikke beskrevet selv på
oppfordring fra Legemiddelverket. Det samme gjelder den videre justeringen av KCCQ-TSS kvartilene.
Regresjonskoeffisientene er vanskelig å validere. Klinisk rasjonale for inklusjon bør ligge bak utvikling
av slike regresjonslikninger. Det kan også være riktig å justere helsetilstandene basert på norsk
populasjon, men modellens pasientkarakteristika er allerede justert for å ta hensyn til norsk
pasientpopulasjon så det framstår unødvendig med enda en justering. Legemiddelverket mener
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justeringen er lite transparent og vanskelig å validere. Legemiddelverket bruker AstraZenecas
modellering, men påpeker at dokumentasjonen ikke er i henhold til våre retningslinjer og
framgangsmåten kan ikke automatisk godtas i andre saker.
Nyttevekten på 0,824 i den friskeste helsetilstanden (KCCQ-TSS 92-100) er høyere enn i den generelle
befolkningen på samme alder på 0,811 (28). Dette kan ha flere naturlige forklaringer i og med at
dette stadiet representerer pasienter med milde symptomer, og den generelle befolkningen dekker
alle personer, også personer med ulike kroniske sykdommer. I modellen har dette stadiet en
betydelig innvirkning på resultatet ettersom store deler av gevinsten i intervensjonsarmen ligger i
høye nyttevekter knyttet til større andel pasienter i dette stadiet. Det er derfor sannsynlig at
gevinsten som genereres i dette stadiet er noe overestimert. Legemiddelverket har utført
sensitivitetsanalyse med en nyttevekt på 0,811 i KCCQ-TSS 92-100. IKER økte noe, men ikke
betydelig. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4.2.3. Legemiddelverket gjør ikke en justering av
denne nyttevekten i Legemiddelverkets egen hovedanalyse i den helseøkonomiske modellen.
Legemiddelverket har anvendt nyttevektene i modellen.
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4 Økonomisk analyse
I den økonomiske analysen sammenlignes dapagliflozin som tilleggsbehandling til
standardbehandling med standardbehandling alene for behandling av kronisk hjertesvikt med
redusert pumpefunksjon. Analysen er en kostnad per QALY analyse som beregner merkostnad i
forhold til vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY).

Modell, metode og forutsetninger

Modellbeskrivelse
Den helseøkonomiske modellen er en Markovmodell som modellerer pasientens sykdomsforløp.
Sykdomsforløpet består av helsetilstander karakterisert av KCCQ-TSS (0->58. 58->77, 77->92, 92>100), forbigående hendelser (sykehusinnleggelse, akutt HF-innleggelse og bivirkninger) og død. Det
er knyttet sannsynligheter til hver syklus, og hver syklus har en varighet på en måned. For hver syklus
kan pasienten enten forbli i opprinnelig helsetilstand, eller progrediere i helsetilstand. Modellen
stratifiserer i tillegg pasientene etter om de har diabetes mellitus type 2 som komorbiditet eller ikke
for å fange opp ulik risikoprofil.
Pasientene beveger seg mellom helsetilstandene basert på baseline ved oppstart og effekt av
behandlingen. Dersom en pasient får en hendelse forblir pasienten i hendelsen i en varighet på en
syklus, før den returnerer til opprinnelig helsetilstand. Til hver tid kan også pasienten dø av
kardiovaskulære årsaker eller av andre naturlige årsaker, dette er siste og absorberende tilstand. I
hver syklus er det også en sannsynlighet for at pasienten avslutter behandling med dapagliflozin. I
disse tilfellene fortsetter pasienten i modellen med sannsynligheter tilsvarende komparatorarmen.
Modellen generer nytte og kostnader per syklus relatert til helsetilstandene og hendelsene
sykehusinnleggelser, bivirkninger og død. Sammenhengen mellom helsetilstandene og hendelsene er
illustrert i figuren under.
AstraZeneca har utført modellvalidering for å sikre at kalkulasjonene i modellen er robuste og egner
seg for å reprodusere resultatene fra DAPA-HF.
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Figur 8 Modellbeskrivelse (kilde: AstraZeneca)

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener at modellstrukturen er egnet for å fange opp relevante forskjeller knyttet til
behandling med dapagliflozin hos pasienter med hjertesvikt. Helsetilstandene framstår relevante og
dekkende for å reflektere sykdomsbyrde og sensitiv nok til å fange opp forverring og forbedring av
helsetilstand. Oppbygningen av modellen er likevel komplisert da AstraZeneca har anvendt data fra
store regresjonsligninger istedenfor direkte effektdata. Dette gjør at modellen er vanskelig å validere.
Legemiddelverket har anvendt modellen.
Overgangssannsynlighet helsetilstander KCCQ-TSS
Overgangssannsynlighetene er delt inn i to sett med beregninger, den første inkluderer de første fire
månedene og den neste fra femte måned og ut. Dette er gjort fordi kurvene fra dapagliflozin- og
placeboarmen i DAPA-HF krysser hverandre på dette tidspunktet og har en oppadgående trend fra
studiestart før de deretter gradvis synker (se Figur 7). De beregnede overgangssannsynlighetene er
vist i tabellen under.
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Tabell 17 Månedlige overgangssannsynligheter (kilde Astra Zeneca)

Legemiddelverkets vurdering
Modellering av sykdomsforløpet for hjertesvikt med KCCQ er ikke gjort i tidligere metodevurderinger
av Legemiddelverket. Legemiddelverket vurderte om KCCQ-TSS delt inn i fire stadier er en egnet
inndeling ettersom det i DAPA-HF var predefinert med tre stadier. På forespørsel fra
Legemiddelverket begrunnet AstraZeneca valget av fire inndelinger med at dette ga en bedre
fordeling av antall respondenter i hvert stadium. Videre var det ikke hensiktsmessig å inndele i fem
stadier med hensyn til modellkompleksitet. De ulike inndelingene har ikke stor betydning for
resultatet.
Vi vurderte egnetheten av å bruke KCCQ til å reflektere sykdomsbyrden for hjertesvikt. NYHA-klasse
er brukt i større utstrekning i klinisk praksis og kunne derfor vært et alternativ. Det er vist at
skårefordelingen i KCCQ er en god prognostisk faktor for sykdomsrelaterte hendelser og henger godt
sammen med alvorlighetsgraden etter NYHA-klasse (29). KCCQ er dessuten basert på pasientens
egne vurderinger av helsetilstand og inneholder flere dimensjoner og er derfor mer finmasket til å
kunne fange opp relevante endringer i helsetilstand sammenlignet med NYHA-klasse som i hovedsak
er klinikervurdert. Klinisk ekspert Legemiddelverket har konferert støttet også bruken av dette
instrumentet ettersom det gir et bredere bilde av sykdomsbyrden enn hva NYHA-klasse kan gi.
Mortalitet
I modellen er mortalitet modellert basert på utfallsmålene CV-relatert død og dødsfall uavhengig av
årsak og basert på parametriske overlevelsesanalyser (tid til hendelse).
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AstraZeneca beskrev at antagelsen om proporsjonal hasard (PH) var oppfylt for begge disse
endepunktene basert på analyser av pasientdata fra DAPA-HF (vist i logkumulativ hasardsplott i
appendiks 1).
Parametriske forløpsdatafunksjoner ble brukt for å framskrive endepunktene død uavhengig av årsak
og CV-relatert død. Aktuelle parametriske framskrivninger for mortalitetsendepunktene var Weibull,
Gompertz, lognormal, loglogistisk, generalisert gamma og gamma. AstraZeneca beskrev at
eksponentiell funksjon ikke ble vurdert fordi en antagelse om konstant hasard, som eksponentiell
antar, ikke er klinisk plausibel med hensyn på mortalitet. Videre beskrev AstraZeneca at
pasientkarakteristika tilordnet prespesifiserte subgruppeanalyser og andre klinisk viktige
prognostiske faktorer samt behandlingsarm ble inkludert i overlevelseskurvene for å gjøre det mulig
å velge subgruppeanalyser i den helseøkonomiske analysen. Variabler ble inkludert i en stegvis
prosess basert på AIC. Ujusterte overlevelseskurver ble inkludert i analysen som sensitivitetsanalyse.
AstraZeneca beskrev at parametrisk funksjon ble valgt basert på en kombinasjon av statistisk
tilpasning til studiedataene (AIC og BIC) og vurdering av klinisk plausible langtidsestimater. Sistnevnte
ble vurdert basert på tidligere publiserte tall samt innspill fra kliniske eksperter. Plausibilitet i
langtidsestimater ble tillagt større vekt enn statistisk tilpasning til studiedataene gitt at
oppfølgingstiden i DAPA-HF var kort og at behandlingen og tidshorisonten for behandling var livslang.
AstraZeneca beskrev at statistiske kriterier for tilpasning til studiedata (AIC/BIC) viste relativt små
forskjeller mellom de ulike kurvene. AstraZeneca vurderte plausibiliteten av ekstrapoleringene ved å
sammenlikne med publisert overlevelse fra PARADIGM-HF studien (18). Denne studien var en stor
internasjonal studie av HFrEF-pasienter og med inklusjonskriterier liknende DAPA-HF. AstraZeneca
beskrev videre at data fra PARADIGM-HF estimerte gjenværende overlevelse på 7,34 til 8,36 år for
pasienter i komparatorarmen. Anslag på overlevelse fra DAPA-HF kan være marginalt lavere enn fra
PARADIGM-HF fordi mortalitetsraten i DAPA-HF var høyere. AstraZeneca beskrev at lognormal,
loglogistisk og generalisert gamma overestimerte og Gompertz underestimerte i forhold til dette.
Generalisert gamma framskrivning var godt i samsvar med PARADIGM-HF, men vil overestimere i
forhold til DAPA-HF. Basert på dette valgte AstraZeneca Weibull for framskrivning av død uavhengig
av årsak og CV-relatert død fordi denne framskrivningen var best i samsvar med forventet
overlevelse fra DAPA-HF.
Legemiddelverkets vurdering av framskrivning av mortalitet
Parametrisk framskrivning av forløpsdata for mortalitet er gjort, men justeringen av disse kurvene
med ulike variabler relatert til pasientkarakteristika er ikke begrunnet. Studien som legges til grunn
er en stor randomisert dobbeltblindet studie hvor pasientkarakteristika er balansert mellom
behandlingsarmene slik at prognostiske og eventuelle konfunderende faktorer skal være kontrollert
for i utgangspunktet. Legemiddelverket mener inklusjon av variabler utelukkende basert på AIC
(modell fit) heller ikke er riktig. Klinisk plausibilitet må legges til grunn. Regresjonsanalysene har
dessuten mange regresjonskoeffisienter som det er vanskelig å validere. Dette gjør det også
problematisk å identifisere hva som driver resultatene i modellen. Legemiddelverket mener det kan
gi en form for dobbeltjustering å inkludere en rekke pasientkarakteristika på denne måten og velger
derfor å framskrive mortalitet med ujusterte parametriske funksjoner.
AIC og BIC verdier er ikke tilgjengelig per behandlingsarm og kun for de justerte kurvene. Det er
sannsynlig at AIC og BIC verdier basert på ujusterte kurver og per behandlingsarm vil rangere
annerledes, kanskje også ulikt i hver arm. Legemiddelverket legger derfor ikke vekt på de
tilgjengelige AIC og BIC verdiene og vurderer framskrivning basert på klinisk plausibilitet av
ekstrapoleringene. Legemiddelverket mener det kan tyde på at PH er oppfylt, men presiserer at det
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er en sterk antagelse å anta PH gjennom hele tidshorisonten når PH-vurderingen er basert på median
18 måneders oppfølgingstid for en livslang behandling.
De undersøkte parametriske funksjonene viste god visuell tilpasning til KM-dataene fra DAPA-HF for
både CV-relatert død og død uavhengig av årsak (se figurer i appendiks 1). Det er imidlertid svært
stor variasjon i predikert langstisoverlevelse for begge utfallsmål relatert til død. Predikert
langtidsoverlevelse for komparatorarmen varierte fra om lag 50 % i live ved 10 år (lognormal) til
omlag 5 % ved 10 år (Gompertz) som vist i figuren under.

Figur 9 Ekstrapolering av død uavhengig av årsak (Kilde Astra Zeneca)

Predikert langtidsoverlevelse for komparatorarmen for CV-relatert død varierte fra i underkant av 60
% i live ved 10 år (lognormal) til omlag 10 % ved 10 år (Gompertz) som vist i figuren under.
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Figur 10 Ekstrapolering av CV-relatert død (Kilde Astra Zeneca)

Kliniske eksperter Legemiddelverket har vært i kontakt med, har gitt innspill på at det ikke foreligger
gode norske data på mortalitet hos HFrEF-pasienter. I klinisk praksis sees en selektert pasientgruppe
og det påpekes at det kan være at man oftere husker pasienter som overlever ekstra lenge
(sannsynlig recall bias). Klinikerne anslår at de fleste pasientene vil være døde etter ti år, men ikke
alle. Klinikere gav innspill på at det ikke foreligger grunnlag for å si at overlevelsen er annerledes enn
det base-case fra AstraZeneca predikerer, hvor Weibull er valgt i begge behandlingsarmer. Weibull
framskrivning anslår 25 % i live ved 10 år. Dette kan synes litt høyt basert på klinikernes innspill om at
de fleste vil være døde etter 10 år, men mangel på gode data fra Norge gir usikkerhet i vurderingen
av plausibiliteten i disse anslagene. Sammenliknet med PARADIGM-HF vil Weibull predikere
overlevelse som kan være et rimelig anslag. Framskrivning med Gompertz predikerer 5 % i live ved 10
år, men samtidig ingen igjen i live ved om lag 11,5 år. Dette kan synes noe konservativt.
Legemiddelverket mener det er rimelig å anta at overlevelsen ligger et sted mellom det Weibull og
Gompertz predikerer i modellen til AstraZeneca. Endring av kurve for framskrivning har liten
innvirkning på resultatet av den helseøkonomiske analysen og endringen fra Weibull til Gompertz vil
ikke påvirke beslutningen. På grunn av dette velger Legemiddelverket å belyse framskrivning av
overlevelse med Gompertz som scenarioanalyse i stedet for et vektet gjennomsnitt mellom de to
aktuelle kurvene som kunne være et alternativ. Både Weibull og Gompertz kan ha monotont økende
hasard som kan være rimelig i denne pasientpopulasjonen. I modellen fra AstraZeneca angis det at
shape-parameteren for Weibull er 1,2 og for Gompertz tilnærmet 0. Basert på dette kan det tyde på
at hasarden er nærmere å være konstant. Hasardsplott viser tilnærmet monotont økende hasard
som vist under.
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Figur 11 Smoothed hasardsplott for totaloverlevelse (Kilde: AstraZeneca)

Dette kan forsvare valget av Weibull utfra hvordan funksjonen oppfører seg og klinisk plausibilitet.
Det er ingen grunn til å anta at kurver med vendepunkt i hasarden er mer relevant.
Figuren under viser framskrivning med Weibull for død uavhengig av årsak og CV-relatert død.

Figur 12 Framskrivning av død uavhengig av årsak (venstre) og CV-relatert død (høyre) med Weibull (Kilde AstraZeneca)

Legemiddelverket beholder derfor framskrivning med Weibull, men velger ujusterte kurver for både
CV-relatert død og død uavhengig av årsak. Legemiddelverket belyser framskrivning med Gompertz
som scenarioanalyse.
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Forbigående hendelser (sykehusinnleggelse, akutt HF-innleggelse og bivirkninger)
I modellen er forbigående hendelser modellert basert på utfallsmålene sykehusinnleggelser for
hjertesvikt, akutt innleggelse på grunn av hjertesvikt (heretter hjertesvikt akuttinnleggelse) og
bivirkninger fra DAPA-HF. Bivirkninger er inkludert som behandlingsspesifikke sannsynligheter, se
avsnitt 3.4.2.
AstraZeneca beskrev at for sykehusinnleggelser ble det utviklet negative binomial generaliserte
regresjonsmodeller hvor den ene kun er justert for behandlingsarm tilpasset individuelt til relevante
pasientsubgrupper, og den andre justert på samme måte som for dødelighet med ulike variabler for
å modellere tilbakevendende sykehusinnleggelser for hjertesvikt-hendelser uavhengig av
pasientsubgruppe. Det er så beskrevet at disse ble parametrisert. Ujusterte modeller ble inkludert
som sensitivitetsanalyse. Tilbakevendende hjertesvikt akuttinnleggelser ble ikke justert på denne
måten fordi det bare ble observert 39 slike hendelser i DAPA-HF og derfor ble insidensen antatt
konstant for alle pasientsubgrupper. Bare behandlingsarm ble inkludert i denne regresjonslikningen.
AstraZeneca validerte modelleringen av forbigående hendelser ved å plotte studiedata mot
prediksjon fra modellen for sykehusinnleggelser for hjertesvikt og hjertesvikt akuttinnleggelser. Som
vist i figuren under var det god overenstemmelse og ingen systematisk over- eller underestimering.

Figur 13 Plot av data for sykehusinnleggelser (venstre) og hjertesvikt akuttinnleggelser (høyre) fra DAPA-HF studien og
predikert i helseøkonomisk modell (Kilde AstraZeneca)

Legemiddelverkets vurdering forbigående hendelser relatert til sykehusinnleggelser
Det er naturlig å modellere forbigående hendelser med en telle-data metode som negativ binomial
fordeling. Antagelser som ligger til grunn for en negativ binomial regresjonsanalyse er ikke diskutert
eller vist. Legemiddelverket mener at også for modellering av sykehusinnleggelser kan det medføre
dobbeltjustering å inkludere en rekke pasientkarakteristika i regresjonen da disse gjennom
randomisering er balansert mellom de to armene i studien. Regresjonsanalysene har dessuten
mange regresjonskoeffisienter som er vanskelig å validere. Dette gjør det også problematisk å
identifisere hva som driver resultatene i modellen.
Legemiddelverket endrer og bruker derfor ujusterte likninger i sin analyse.
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4.1.1 Analyseperspektiv

Modellen har et livstidperspektiv hvor alle er antatt å være død innen pasienten blir 101 år gammel.
Kostnader er modellert med et helsetjenesteperspektiv. Kostnader og effekter er diskontert med 4
%.
Legemiddelverkets vurdering
Analyseperspektivet er i henhold til Legemiddelverkets retningslinjer.

4.1.2 Kostnader (input data)

Direkte kostnader
Innsendt dokumentasjon
Kostnadsestimatene er i hovedsak basert på relevante DRG-koder, Legemiddelverkets
kostnadsdatabase, legemiddelpriser (maks AUP ekskl. mva.) og NorCAD-modellen.
Legemiddelkostnader
AstraZeneca har hentet legemiddelpriser fra Felleskatalogen. Prisene de har anvendt i modellen er
presentert i tabellen under. De har i tillegg beregnet en gjennomsnittlig kostnad for
standardbehandling basert på hvilke legemidler pasienten ble behandlet med ved baseline i DAPAHF. Denne kostnaden inngår i behandlingsregimet i begge armene i den helseøkonomiske modellen.

Legemiddel

Pris per pakning
Maks AUP
(eksl mva)

Årskostnad per
pasient (Maks AUP
eksl mva)

Andel pasienter
på behandling
ved baseline i
DAPA-HF

Forxiga (10 mg)

kr 1 078,8

kr 4 017,98

NA

Enalapril (10mg)

kr 110,9

kr 404,71

56,1%

Kandesartan (8mg)

kr 393,8

kr 1 437,22

27,6%

Spironolakton (25mg og 50 mg) kr 89,8/ kr 154,4

kr 445,74

71,0%

Bisoprolol (10mg)

kr 182,2

kr 665,18

96,1%

Furosemid (20/40mg)

kr 60,9

kr 222,21

80,6%

Entresto (49mg / 51mg)

kr 3 284,56

kr 14 272,20

10,7%

Total standardbehandling
Maks AUP (eksl mva)

Kr 3285,65

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket har korrigert priser på flere av legemidlene som inngår i modellen basert på
fastsatt AUP per mars/april 2021. Dette medfører totalt at dapagliflozin er dyrere og
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standardbehandling er billigere. Disse endringene er inkludert i Legemiddelverkets hovedanalyse.
Andel pasienter på de ulike legemidlene er basert på DAPA-HF som Legemiddelverket har konkludert
med er representativt nok for norsk klinisk praksis.
Årskostnad for dapagliflozin per pasient basert på maks AUP (ekskl. mva.) er: 4945 NOK
Årskostnad for standardbehandling basert på maks AUP (ekskl. mva.) er: 2 726 NOK
I sluttfasen av metodevurderingen kom AstraZeneca med et tilbud om en lavere pris for dapagliflozin
Årskostnad for dapagliflozin per pasient basert på tilbudt refusjonspris (ekskl. mva.) er: 4268 NOK.
Kostnader knyttet til helsetilstander
AstraZeneca har satt sammen kostnader forbundet med pasientens kontakt med helsetjenesten som
en bakgrunnskostnad for hjertesviktpasientene hentet fra NorCaD-modellen. Sykehusinnleggelse
som opprinnelig var del av ressursbruken i NorCaD er tatt ut fordi sykehusinnleggelse er et eget
utfallsmål i modellen og blir presentert under hendelser. Disse kostnadene er antatt å være like på
tvers av helsetilstandene (KCCQ-TSS) og påløper for hver syklus i modellen.
Tabell 18. Faste kostnader for KCCQ-TSS helsetilstander (NOK, prisjustert 2020)

Ressursbruk

Antall

Enhetskostnad Antall
Transport

Enhetskostnad Total kostnad

Poliklinisk
konsultasjon

2

872

2

511

2766

Fastlegebesøk

3

722

3

126

2542

Lab.-prøver
hos fastlegen

3

130

Total kostnad

391
5 699

Modellen er stratifisert etter diabetesstatus. Derfor har AstraZeneca lagt inn en kostnad for
diabetesbehandling. Årlig behandlingskostnad for diabetes mellitus type 2 er basert på en svensk
studie (30). Estimatet inkluderer kostnader i spesialist- og primærhelsetjenesten, men kostnadene
knyttet til hjertesvikt og nyresvikt er ekskludert ettersom dette fanges opp som egne parametere i
modellen. Årlig beregnet kostnad er 5353 NOK.
Legemiddelverkets vurdering
Ressursbruk i forbindelse med kardiovaskulære sykdommer har i mange metodevurderinger blitt
hentet fra NorCaD-modellen. Disse estimatene er basert på estimater fra kliniske eksperter i 2008 og
er ikke nødvendigvis representative for dagens pasienter. Mindre variasjoner i antall besøk hos
fastlege og poliklinikk har små konsekvenser for modelleringen, og med hensyn til konsistens til
tidligere metodevurderinger har ikke Legemiddelverket hentet inn ny informasjon i denne
metodevurderingen.
Når det gjelder beregningene av enhetskostnadene som er hentet fra SLVs database har AstraZeneca
gjort en feilberging i tabellen over. Det oppgis at SLV kostnadsdatabase fra 2018 er anvendt, og at
prisene er justert fra 2017 til 2020. Legemiddelverket har korrigert enhetskostnadene (poliklinisk
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konsultasjon: 716 NOK, fastlegebesøk: 326 NOK, lab.-prøver: 122 NOK, pasientreise: 595 NOK). Ny
total kostnad er beregnet til 5442 NOK og er inkludert i Legemiddelverkets egen hovedanalyse.
AstraZeneca har anvendt samme kostnad på tvers av KCCQ-TSS helsetilstandene. Dette framstår ikke
som sannsynlig da det er betydelig forskjell i funksjonsnivået mellom den dårligste og beste
helsetilstanden. NorCaD-modellen som AstraZeneca har benyttet som kilde for ressursbruk
inkluderer forverring av hjertesvikt som en egen ressursbruk. Modellen er ikke tilrettelagt for å
utforske dette i egne sensitivitetsanalyser. Imidlertid er dette sannsynligvis et konservativt estimat
siden modellen modellerer flere friske pasienter i dapagliflozinarmen som dermed ville generert
lavere kostnader.
Kostnader knyttet til hjertesvikt-relaterte hendelser
Kostnader inkludert for hjertesvikt-relaterte hendelser er en engangskostnad i modellen.
Enhetskostnadene er i hovedsak basert på norske DRG-koder.
Hendelse

NOK

Kilde

Sykehusinnleggelse hjertesvikt

62 345

DRG 127

Akutt hjertesviktkonsultasjon

1 695

DRG 905D

Kardiovaskulær død

22 933

DRG: 121, 123, 129, 127, 14A
og 14B. DAPA-HF, HLR-rådet
2020, SKR 2020.

Kardiovaskulær død er en samlepost av flere ulike typer dødsfall. For å beregne kostnaden til
kardiovaskulær død har AstraZeneca benyttet norske DRG koder, andeler dødsfall fra DAPA-HF,
ressursbruk fra NorCaD-modellen og andeler dødsfall som skjer inne eller utenfor sykehus basert på
svenske data. Andelen ulike typer dødsfall i DAPA-HF er oppgitt i tabellen under.
Tabell 19. Antall dødsfall, klassifisert etter årsak i DAPA-HF-studien. Tabell fra AstraZeneca.

AstraZeneca påpeker selv at DRG-koden de har valgt ut for akutt hjertesviktkonsultasjon muligens er
underestimert i modellen. Det var færrest slike tilfeller blant pasienter i dapagliflozinarmen.
Legemiddelverkets vurdering
Sykehusinnleggelse for hjertesvikt er en viktig parameter i modellen. Kostnaden er en relevant DRGkode og er i samsvar med tidligere relevant metodevurdering for hjertesvikt (Entresto). Beregning av
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kostnader forbundet med kardiovaskulære dødsfall er noe usikkert, men framstår som et rimelig
estimat og er basert på DAPA-HF.
Kostnader knyttet til bivirkninger
Kostnader forbundet med bivirkninger er i hovedsak basert på norske DRG-koder, men også noen
svenske for å skille på detaljer. Det er gjort et skille mellom bivirkningsgrad der det kan utgjøre en
forskjell i sykehusinnleggelse og poliklinisk konsultasjon, og i de tilfellene er det gjort en vekting fra
DAPA-HF.
Tabell 20. Bivirkningskostnader i modell.

Bivirkning

NOK

Kilde

Volumdeplesjon

12 895

DRG:296 og 297, Svensk DRG
L50O

Urinveishendelser

22 801

DRG 316 og 911A

Hypoglykemi

8 303

DRG 294, Svensk DRG:L40O

Brudd, alle typer

22 803

DRG koder relatert til ulike
typer brudd

Diabetisk ketoacidose

45 579

DRG 294

Amputasjon

228 804

DRG: 285 og 285O

Legemiddelverkets vurdering
Bivirkningsprofilen mellom behandlingsarmene er nesten helt like og har derfor minimal innvirkning
på modelleringen. Legemiddelverket har derfor ikke vurdert kostnadene forbundet med
bivirkningene inngående.

Resultater
4.2.1 Firmaets hovedanalyse
Tabell 21: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår i AstraZenecas hovedanalyse.

Dapagliflozin +
standardbehandling

Standardbehandling

Differanse

Totale kostnader

162 370

141 092

21 278

Totale QALYs
Totale leveår

5, 20
7, 06

4, 71
6, 46

0, 49
0, 6

Merkostnad per vunnet QALY
Merkostnad per vunnet leveår

43 310
35 491
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4.2.2 Legemiddelverkets analyse
Basert på Legemiddelverkets kritiske vurderinger i kapitlene over har Legemiddelverket gjort en egen
hovedanalyse. Forutsetningene er som i AstraZenecas analyse bortsett fra følgende:
•
•
•
•
•
•

Oppdatert maks AUP ekskl. mva. for dapagliflozin
Oppdatert legemiddelpriser som inngår i standardbehandling
Lagt inn riktige enhetskostnader i henhold til SLVs kostnadsdatabase
Oppdatert pasientkarakteristika som rapportert i hjertesviktregisteret 2019
Framskrive mortalitet med ujusterte parametriske funksjoner
Modellere sykehusinnleggelser med ujustert regresjonslikning

Resultater Legemiddelverkets analyse:
Tabell 22: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår i Legemiddelverkets hovedanalyse.

Dapagliflozin +
standardbehandling

Standardbehandling

Differanse

Totale kostnader

159 484

136 893

22 590

Totale QALYs
Totale leveår

4,76
6,51

4,32
5,98

0,43
0,52

Merkostnad per vunnet QALY
Merkostnad per vunnet leveår

52 107
42 909

AstraZeneca har tilbudt en prisrabatt for dapagliflozin. Merkostnad for dapagliflozin sammenliknet
med standard hjertesviktbehandling ved bruk av rabattert pris er:
44 681 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår.
36 794 NOK per vunnet leveår.

4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Sensitivitetsanalyser
AstraZeneca har utført deterministiske sensitivitetsanalyser (DSA). Parameterne som har størst
påvirkning på IKER (inkrementell kostnad-effekt-ratio) i AstraZeneca sin basecase analyse er
kostnadsdiskontering, nyttevekt, parametrisering av overlevelse og legemiddelpris. AstraZeneca har
også utført probabilistisk sensitivitetsanalyse basert på egen hovedanalyse. Resultatet er 100%
sannsynlighet for å være kostnadseffektiv ved en betalingsvillighet på 100 000 NOK.
Scenarioanalyser
Legemiddelverket har også utforsket strukturell usikkerhet knyttet til Legemiddelverkets
hovedanalyse ved å utføre scenarioanalyser. Disse er presentert i Tabell 23 under.
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Tabell 23: Scenarioanalyser på Legemiddelverkets hovedanalyse (basert på maks. AUP)

Parameter

Legemiddelverkets
hovedanalyse

Scenario analyse

Legemiddelverkets
scenarioer

Se [4.2.2] for alle
endringer

-

2 OS ekstrapolering

DAPA-HF + HFregister
Weibull

3 Nyttevekter

DAPA HF, justert

1 Populasjon
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Europeisk subgruppe
+ HF-register
Gompertz
Korrigert norsk
populasjon (Stavem)

IKER i scenarioanalysene
(maks. AUP)
(+/- absolutt endring fra
hovedanalysen)

152 445 (+100 338)
60 466 (+8359)
52 797 (+690)

Den parameteren som har størst innvirkning på IKER er europeisk subgruppe, som økte IKER til 152
445 NOK. Som drøftet i avsnitt 3.1 kan den europeiske subgruppen på enkelte punkter ligne norsk
klinisk praksis i større grad enn hele DAPA-HF populasjonen, men datakildene for å gjøre en slik
vurdering er usikre, både når det gjelder for norsk klinisk praksis som baseres på data fra
hjertesviktregisteret og innsendt dokumentasjon som ikke redegjør for forskjeller i
bakgrunnsbehandling mellom den europeiske subpopulasjonen og totalpopulasjonen i DAPA-HF. Selv
om Legemiddelverket etter en samlet vurdering av tilgjengelig informasjon, slik det fremkommer i
avsnitt 3.1, mener at totalpopulasjonen med justeringer fra hjertesviktregisteret bør ligge til grunn i
vår hovedanalyse, er denne vurderingen usikker, og resultatene fra scenarioanalysen med den
europeiske subgruppen peker på at IKER i vår hovedanalyse kan være for lav.
Parametrisering av overlevelseskurven har også innvirkning på resultatene. Ingen av de sannsynlige
kurvevalgene framstår som klinisk plausible og det er mulig at den sanne verdien ligger et sted
imellom Weibull og Gompertz.
Andre plausible scenarier har liten innvirkning på IKER.

4.2.4 Legemiddelverkets konklusjon om inkrementell
kostnadseffektivitetsratio

I hovedanalysen er merkostnad for dapagliflozin i tillegg til standardbehandling sammenlignet med
standardbehandling alene:
52 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår med dagens legemiddelpriser (maks AUP ekskl. mva).
45 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår med tilbudt refusjonspris.
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5 Budsjettkonsekvenser
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Forxiga får refusjon er
beregnet. En ser derfor på to scenarier:
A) Preparatet får innvilget refusjon
B) Preparatet får ikke innvilget refusjon
Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene.
I metodevurderinger for forhåndsgodkjent refusjon vises budsjettkonsekvensene i konsekvenser for
folketrygdens legemiddelbudsjett og konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet (inklusive
konsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett).
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Forxiga
(dapagliflozin) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 99,6 millioner NOK inkl. mva. i det femte
budsjettåret når legemiddelprisen for Forxiga er basert på tilbudt refusjonspris.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Forxiga
(dapagliflozin) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 69,0 millioner NOK inkl. mva. i det femte
budsjettåret når legemiddelprisen for Forxiga er basert på tilbudt refusjonspris.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
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6 Oppsummering og konklusjon
Diskusjon

Legemiddelverket har vurdert nytte:
Resultatene fra DAPA-HF-studien viser at effekten av SGLT2-hemmeren dapagliflozin som
tilleggsbehandling er bedre enn placebo og reduserer risikoen for sykehusinnleggelser og død for
pasienter med symptomatisk HFrEF. Effekten er i all hovedsak konsistent på tvers av predefinerte
subgrupper og anses som klinisk relevant.
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk:
Legemiddelverket mener at modellen produserer plausible prediksjoner av kardiovaskulære
hendelser og død og har derfor utført en kostnad-per-QALY-analyse. I Legemiddelverkets
hovedanalyse er merkostnad for dapagliflozin sammenlignet med standardbehandling alene
52 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår med dagens legemiddelpriser (maks. AUP ekskl. mva.)
og 45 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår med tilbudt refusjonspris.
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet:
Symptomatisk HFrEF er en alvorlig tilstand som er forbundet med høy dødelighet, hyppige
sykehusinnleggelser og redusert livskvalitet. Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling
tilsier et absolutt prognosetap på ca. 8 kvalitetsjusterte leveår.
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet:
Det er usikkerhet knyttet til relevansen av tilgjengelige studiedata for norsk pasientpopulasjon, men
dette er trolig av liten betydning for analysene. Dapagliflozin er ment som livslang behandling og
ventet overlevelse for pasienter med HFrEF er betydelig lengre enn oppfølgingstiden i DAPA-HF. Sett
i forhold til dette er oppfølgingstiden i studien svært kort. Den helseøkonomiske modellen er
vanskelig å validere og svært lite følsom for endringer i parameterne. Disse faktorene medfører
usikkerhet i estimatet for kostnadseffektivitet. Scenarioanalysen som baserer seg på den europeiske
subgruppen i DAPA-HF tyder på at IKER i vår hovedanalyse kan være for lav. Imidlertid viser også
denne scenarioanalysen at behandling med dapagliflozin vil være kostnadseffektiv i denne modellen.
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger:
Legemiddelverket har estimert at i overkant av 23 000 pasienter kan være aktuelle for behandling
med SGLT2-hemmere årlig. Å behandle aktuelle pasienter med SGLT2-hemmere er beregnet til å ha
en total årlig budsjettkonsekvens for folketrygdens legemiddelbudsjett på 99,6 millioner NOK inkl.
mva. For helse- og omsorgstjenesten samlet er budsjettkonsekvensene beregnet til 69,0 millioner
NOK inkl. mva. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. Legemiddelverket anser estimatene
for pasienter som er aktuelle for behandling med dapagliflozin som svært usikre. Følgelig kan det ikke
utelukkes at budsjettvirkningene blir større enn estimert i Legemiddelverkets hovedscenario. Hvis
dette blir tilfelle vil det være aktuelt å legge til refusjonsvilkår for forskrivning av legemiddelet.

Konklusjon
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens 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.
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Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Forxiga er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
Statens legemiddelverk, 03-05-2021

Hallstein Husbyn
enhetsleder

Saksutredere
Gudrun Boge
Christina Sivertsen
Randi Krontveit
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Appendiks 1 Diagnostiske plott
Logkumulativ hasardsplott for endepunktene død uavhengig av årsak og CV-relatert død.

Figur 14 Logkumulativ hasardsplott for død uavhengig av årsak (venstre) og CV-relatert død (høyre) (Kilde AstraZeneca)

Visuell tilpasning til KM data fra DAPA-HF for død uavhengig av årsak.

Figur 15 Visuell tilpasning av parametriske kurver til KM data for død uavhengig av årsak (Kilde AstraZeneca)
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Visuell tilpasning til KM data fra DAPA-HF for CV-relatert død.

Figur 16 Visuell tilpasning av parametriske kurver til KM data for CV-relatert død (Kilde AstraZeneca)
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Appendiks 2: Alvorlighetsberegninger
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra
dagens standardbehandling. 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 norsk klinisk praksis (Hjertesviktregisteret).
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 aldre 6.
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) 7 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.
I den helseøkonomiske analysen har tilstanden KCCQ 92-100 livskvalitetsvekt 0,824 for en
gjennomsnittlig 70 år gammel person. Denne vekten inngår i prognoseberegningene. I
beregningen av gjenværende QALYs derimot er livskvalitetsvekten for en gjennomsnittlig 70åring lavere – den er 0,811 og er hentet fra tabellen til slutt i dette appendikset. Vi har justert
for dette ved å gange prognosen med faktoren 0,811/0,824.
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

SSB. Dødelighetstabeller, 2019 [Available from: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode]
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.
6
7
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Tabell 24: Beregnet alvorlighetsgrad

Alder
Forventede gjenværende QALYs for gjennomsnittspopulasjon uten sykdommen
(udiskontert)

A

70

QALYsA

12,9

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

PA

5,3

Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye behandlingen
(udiskontert) (prognose) – justert med faktoren 0,811/0,824.

P*A

5,2

Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt prognosetap)

APT

7,7

Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 8
QALY.
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen.
Tabellen under viser hhv. forventede gjenværende QALYs og (helserelaterte) livskvalitetsvekter
fordelt på alder for den generelle befolkningen. Forventede gjenværende QALYs er basert på
dødelighetsdata for norsk befolkning fra Statistisk sentralbyrå 8 og de aldersspesifikke
livskvalitetsvektene i høyre kolonne.
Legemiddelverket har oppdatert livskvalitetsvektene 9 for den generelle befolkningen med de nylig
publiserte normtallene til Stavem et al 10. Befolkningsutvalget er representativt for hele Norge, og
data er av nyere dato enn de tidligere brukte normtallene fra Sverige 11, men antallet respondenter er
lavere. De nye livskvalitetsvektene er som tidligere verdsatt med befolkningsbaserte EQ-5D-tariffer
(UK) 12.
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 (28), delt inn i aldersgruppene 1930 (0,906), 31-40 (0,870), og 41-50 (0,846). Aldersgruppene 51-70 13( (0,811) og 71-80 (0,808) er
beregnet med vektet snitt 14 av rådata fra Stavem et al 15. 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 Europa 16. 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).

SSB. Dødelighetstabeller [Available from: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode.
Vi har fulgt samme strategi for beregninger og ekstrapoleringer av de norske normtallene som for de tidligere
brukte svenske normtallene.
10
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.
11
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.
12
Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108.
13
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.
14
I rådata er livskvalitetsvektene beregnet i 5-årsintervall; snittet er vektet etter andelen respondenter i hver
aldersgruppe.
15
Stavem- personlig kommunikasjon
16
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 communitydwelling Dutch elderly measured by EQ-5D-3L. Health and quality of life outcomes. 2017;15(1):3.
8
9
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Tabell A 1: Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning
Forventede
Forventede
Forventede
LivskvalitetsLivskvalitetsLivskvalitetsAlder gjenværende
Alder gjenværende
Alder gjenværende
vekter
vekter
vekter
QALYs
QALYs
QALYs
0,870
0
0,926
36
72
0,808
70,9
38,8
11,6
1
2

70,2
69,2

3

68,3

4

67,4

5

66,5

6

65,6

7

64,6

8

63,7

9
10

62,8
61,9

11

61,0

12

60,0

13

59,1

14

58,2

15

57,3

16

56,4

17

55,4

0,926

37

37,9
36,2

0,870

76

0,926

35,4

9,2

41

0,846

77

0,926

34,6

42

78

0,926

33,7

0,846

8,7

43

79

0,926

32,9

0,846

8,1

44

80

7,0

0,808

0,926

32,1

0,846

7,5

45

31,3

6,5

46

82

47

83

0,926

29,7

0,846

6,0

0,730
0,730

0,926

30,5

0,846
0,846

81

0,926

48

84

0,926

28,9

0,846

5,6

49

28,1

0,846

5,2

85

4,9

86

4,5

0,808
0,808
0,808

0,730
0,730
0,730

50

0,926

27,3

0,846

51

0,811

87

0,926

26,5

52

88

53

25,0

0,811

3,8

0,730

0,926

25,7

0,811

4,1

89

3,5

0,730

90

3,2

23,5

20

52,7

56

21

51,9

0,906

22,7

57

22,0

48,3

0,808

0,926

55

25

9,8

0,808
0,808

40

0,906
0,906

49,2

10,4

75

0,926

37,1

53,6

24

74

0,870

39

19

50,1

0,808

38

54,5

23

11,0

0,926

18

51,0

73

0,870

0,926

0,926

22

0,870

54

24,2

0,811
0,811
0,811

91

3,0

92

0,811

2,8

93

0,811

2,6

94

0,811

2,4

95

0,811

2,2

96

0,811

2,0

97

0,811

1,8

98

0,811

1,8

99

0,811

1,6

100

0,811

1,5

101

0,811

1,5

102

0,811

1,4

103

0,811

1,3

104

0,811

1,0

105

0,8

0,906

58

0,906

21,2

59

0,906

20,5

60

0,906

19,8

61

19,1

0,906

62

0,906

18,3

63

0,906

17,7

64

0,906

17,0

65

16,3

66

15,6

26

47,4

27

46,6

28

45,7

29

44,8

30

43,9

0,906

31

43,0

67

14,9

32

42,2

0,870
0,870

68

33

41,3

0,870

14,2

69

34

40,5

0,870

13,6

70

12,9

0,811

35

39,6

0,870

71

12,3

0,808

0,730
0,730

0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
0,730
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Appendiks 3: Budsjettberegninger
A.1 Folketrygdens legemiddelbudsjett

Dette beregnes for at en skal kunne vurdere om forventet virkning på folketrygdens
legemiddelbudsjett er under eller over fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner i minst ett av de
første fem årene etter tidspunktet for refusjonsvedtaket.

A.1.2 Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling
Antall pasienter som forventes å bli behandlet med en SGLT2-hemmer i de første fem årene,
presenteres i Tabell 1. Dette gjelder for situasjonen der Forxiga (dapagliflozin) får forhåndsgodkjent
refusjon. Per i dag er Forxiga eneste SGLT2-hemmer med indikasjon til behandling av hjertesvikt.
Legemiddelverket har konferert med kliniske eksperter om sannsynlig størrelse av aktuell
pasientpopulasjon.
AstraZeneca har utført to beregninger av aktuelt pasientgrunnlag som tar utgangspunkt i
Hjertesviktregisteret og funnene til Ødegard et al. (5), som er basert på norske registerdata. I
opprinnelig innsendt dokumentasjon estimerte AstraZeneca et pasientgrunnlag med hjertesvikt
aktuell for SGLT2-hemmere med spennvidde mellom 14 700 og 29 500 pasienter i år 2025, og at
forventet opptak vil utgjøre 16 500 pasienter i år 2025. Legemiddelverket har hentet inn ytterligere
opplysninger og utført egne budsjettberegninger. AstraZeneca har, etter at Legemiddelverket har
utført sine beregninger, ønsket å oppdatere sine opprinnelige beregninger og levere utfyllende
dokumentasjon for å begrunne antagelsene som er lagt til grunn. Dette var mangelfullt beskrevet i
opprinnelig innsendt dokumentasjon. Forutsetningene som ligger til grunn for Legemiddelverkets
budsjettberegninger er vist under, og den supplerende dokumentasjonen fra AstraZeneca er vurdert
og benyttet som grunnlag i beregningene.
Pasientgrunnlag hjertesvikt
Det er flere mulige kilder som estimat for den totale hjertesviktpopulasjonen, og alle kildene
medfører usikre anslag. Legemiddelverket har lagt til grunn funnene til Ødegard et al. (2020) som er
basert på norske registerdata (5). Basert på anslaget om en prevalens av hjertesvikt på ca. 2,4 % av
den norske befolkningen og med befolkningsframskriving fra år 2015, estimeres en prevalens på ca.
122 000 pasienter i år 2025.
Pasienter med HFrEF
Andelen HF-pasienter med HFrEF (LVEF <40 %) er antatt å utgjøre om lag 50 % av den totale HFpopulasjonen. Dette anslaget er i samsvar med flere funn (4). Et avvik er oppgitt andel på 67% i
Hjertesviktregisteret (10), men det er høy sannsynlighet for at andelen pasienter med HFrEF er
overrepresentert i dette registeret både fordi det er ufullstendig og på grunn av seleksjonen av
pasienter før de blir registrert. Dette støttes av klinikerne Legemiddelverket har konferert med.
Insidensen av HFrEF er imidlertid ventet å synke i årene fremover, mens HFpEF øker (31, 32). Basert
på tilgjengelig litteratur har Legemiddelverket i beregningene lagt til grunn en 1 % årlig nedgang i
andelen pasienter med HFrEF. Dette anses imidlertid som usikkert og en scenarioanalyse uten årlig
nedgang er inkludert som et alternativ.
Pasienter aktuelle for behandling med SGLT2-hemmer
Ikke alle pasienter med HFrEF ventes å bli behandlet med SGLT2-hemmer. Pasienter med NYHAklasse I, eGFR<30 og eldre skrøpelige pasienter antas ikke å starte på denne behandlingen. Det er
noe usikkert hvor mange pasienter som ikke er egnet for behandling med SGLT2-hemmere. Klinisk
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ekspert Legemiddelverket har konferert mener det kan være mindre relevant å ekskludere NYHAklasse I i denne vurderingen, og at det muligens er trukket fra en for stor andel pasienter med NYHAklasse I. Dersom det skulle bli praksis å behandle også pasienter med NYHA-klasse I, vil aktuell
pasientpopulasjon øke i størrelse, det samme gjelder dersom størrelsen på den gruppen er mindre
enn anslått. Ettersom pasienter med NYHA-klasse I ble ekskludert i DAPA-HF-studien og heller ikke er
inkludert i indikasjonen til Forxiga, inkluderer vi ikke pasienter med NYHA-klasse I i våre beregninger,
men vi bemerker at dette er usikkert.
Det forventes at flere aktuelle pasienter med hjertesvikt allerede får eller har rett på å få refundert
SGLT2-hemmer for diabetes mellitus type 2. Tall fra Reseptregisteret tyder på økende bruk av disse
legemidlene, noe som kan indikere at andelen som allerede får og vil få SGLT2-hemmer på
forhåndsgodkjent refusjon for diabetes vil øke noe. Disse pasientene er også trukket fra aktuell
pasientpopulasjon.
AstraZeneca har i supplerende dokumentasjon argumentert for at bruken av SGLT2-hemmere vil
være begrenset til pasienter som fremdeles har symptomatisk hjertesvikt til tross for at de står på
optimalisert hjertesviktbehandling med en kombinasjon av ACE-hemmer, ARB eller ARNI og en
betablokker siden dette vil være i tråd med inklusjonskriteriene i DAPA-HF. Imidlertid tilsier
resultatene fra DAPA-HF at effekten er uavhengig av bakgrunnsbehandling hos pasienten, og
indikasjonsordlyden til Forxiga gir ingen føringer om annen samtidig behandling. Klinikerne
Legemiddelverket har vært i kontakt med mener også at det er rimelig å anta at man i klinisk praksis
vil starte behandling med SGLT2-hemmere tidlig i sykdomsforløpet, men at føringene fra ESCguidelines som blir publisert i 2021 vil være avgjørende for når pasientene startes på behandlingen.
Basert på disse argumentene mener Legemiddelverket at det ikke er rimelig å anta at SGLT2hemmere vil begrenses til pasienter som er symptomatiske til tross for optimalisert
standardbehandling, men at det likevel er relevant å belyse hvordan en slik begrensning vil virke inn
på pasientantallet.
Opptaksgrad SGLT2-hemmer
AstraZeneca legger til grunn et relativt moderat markedsopptak i sin budsjettframstilling. Dette er
begrunnet med blant annet opptaksgraden av ARNI (Entresto). Legemiddelverket mener dette ikke er
et godt sammenligningsgrunnlag siden Entresto, i motsetning til Forxiga, var et nytt
behandlingsprinsipp da den ble markedsført og også er plassert i senere behandlingslinje. I tillegg kan
vi se av salgstall at Entresto har et høyere salg i 2020 enn estimert i Legemiddelverkets
budsjettberegninger fra 2018.
Det forventes at tilgang til SGLT2-hemmer for hjertesviktpasienter vil føre til en rask
forskrivningshyppighet. En stor andel av pasientene er i nær kontakt med spesialisthelsetjenesten fra
før, eller sannsynligvis vil komme i kontakt i løpet av neste 1-2 år. Forxiga er et godt etablert
legemiddel som både spesialisthelsetjenesten og fastlegen er godt kjent med og legemiddelet er ikke
begrenset til spesialisthelsetjenesten. Legemiddelet krever ikke opptrapping eller særlig overvåkning.
Med bakgrunn i forventet forskrivningspraksis og gode effektdata fra DAPA-HF studien, mener
Legemiddelverket at det er sannsynlighetsovervekt for at aktuell pasientpopulasjon raskt blir fanget
opp siden det foreligger få grunner til ikke å forskrive SGLT2-hemmer til de aktuelle pasientene.
Kliniske eksperter Legemiddelverket har konferert støtter disse antagelsene. I vurderingen av
sannsynlig opptaksgrad har Legemiddelverket også tatt hensyn til dokumentasjon fra AstraZeneca
som belyser opptaksgrad av andre legemidler (SGLT2-hemmere til diabetes mellitus type 2 og
direktevirkende orale antikoagulanter). Siden opptaksgraden anses som usikker, har vi i en
scenarioanalyse belyst hvordan et høyere markedsopptak vil kunne påvirke pasientantallet.
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Resonnementene presentert over danner grunnlaget for det Legemiddelverket mener er den mest
sannsynlige størrelsen på aktuell pasientpopulasjon og er oppsummert i Tabell 1.
Tabell 1 Estimert aktuell pasientpopulasjon – Legemiddelverkets hovedscenario

2021

Aktuell pasientpopulasjon
Estimert hjertesvikt-pasienter i
Norge

2022

2023

2024

2025

110 706

113 318

116 124

119 024

122 090

50 %

49 %

48 %

47 %

46 %

NYHA klasse II-IV

87,5 %

87,5 %

87,5 %

87,5 %

87,5 %

Andel som ikke behandles (grunnet
alder, alvorlighet, eGFR>30)

15,0 %

15,0 %

15,0 %

15,0 %

15,0 %

Andel forventet behandlet med
SGLT2-hemmer

20,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

70,0 %

Andel med T2DM som oppfyller
vilkår for refusjon

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Sum HFrEF- pasienter på SGLT2

6 587

13 215

19 899

23 300

23 391

Andel med HFrEF (EF<40%)

Tabell 2: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med SGLT2-hemmere som tilleggsbehandling over den neste
femårs-perioden – dersom Forxiga får innvilget forhåndsgodkjent refusjon.

Forxiga (dapagliflozin)

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

6 587

13 215

19 899

23 300

23 391

Som det fremkommer av tabellen over estimerer Legemiddelverket at ca. 23 400 pasienter vil være
aktuelle for behandling med SGLT2-hemmere i år 5. Imidlertid er anslagene beheftet med stor
usikkerhet. Scenarioanalyser som inkluderer usikkerhetsmomentene kommentert over ligger til
grunn for beregninger av det Legemiddelverket mener er en sannsynlig nedre og øvre ramme for
antall pasienter. I scenarioet som utgjør Legemiddelverkets nedre grense for hva vi vurderer som
sannsynlig pasientantall, har vi lagt til grunn at kun pasienter som er symptomatiske til tross for
optimalisert behandling med ACE-hemmer/ARB og betablokker vil behandles. I tillegg er det lagt inn
et ytterligere fratrekk på 10 % pga. komorbiditeter. I scenarioet som utgjør det vi anser som
sannsynlig maksimalt aktuelt pasientantall er andelen HFrEF holdt konstant på 50 % i samtlige år, og
fratrekket av pasienter som ikke behandles grunnet komorbiditeter er redusert til 10 %. I dette
scenarioet er markedsopptaket økt til 80 % i år 5. Øvrige forutsetninger i disse scenarioene er som i
vårt hovedscenario. Basert på disse forutsetningene mener Legemiddelverket at det er realistisk at
det faktiske antallet pasienter som vil behandles i år 5 ligger mellom ca. 14 700 og ca. 30 800
pasienter.

A.1.3 Estimat av utgifter per pasient
Forxiga administreres som tilleggsbehandling til dagens standardbehandling. Årskostnad per pasient
er med maks AUP inkl. mva. 6181 NOK og med tilbudt refusjonspris 5335 NOK inkl. mva.
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Gjennomsnittlig total behandlingskostnad (Forxiga + standardbehandling) per pasient, basert på den
helseøkonomiske modellen er omtrent 62 000 NOK inkl. mva.
Basert på innspill fra AstraZeneca og studier som undersøker behandlingsetterlevelse hos
hjertesviktpasienter (se oversiktsartikkel av Opdahl et al. (2015)(24)) er det antatt 80 %
behandlingsetterlevelse i budsjettberegningen.
I budsjettanalysen legges årskostnad for Forxiga til grunn. Dette er fordi det er en tilleggsbehandling
til standardbehandling, og for å forenkle budsjettanalysen. I realiteten vil det påløpe en noe høyere
kostnad for pasientene som får Forxiga ettersom de i gjennomsnitt lever lenger og derfor muligens
bruker legemidlene over lengre tid, sammenlignet med dagens pasienter som kun bruker
standardbehandling. Dette ville vært usikre anslag med lav merkostnad.

A.1.4 Budsjettvirkning
De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i Tabell 3.
Tabell 3. Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av produkt ved aktuell indikasjon når
legemiddelpris er basert på tilbudt refusjonspris

År 1
Budsjettvirkning
av anbefaling

kr 14 055 584

År 2

kr 42 254 519

År 3

År 4

År 5

kr 70 660 130

kr 92 178 568

kr 99 630 377

Basert på scenarioene presentert over av hva Legemiddelverket anser som realistiske ytre rammer
for antall pasienter aktuelle for behandling med SGLT2-hemmer (mellom 14 700 og 30 800
pasienter), har Legemiddelverket beregnet en nedre og øvre budsjettvirkning til å ligge mellom 62 og
122 millioner NOK (refusjonspris) i det femte budsjettåret. Beregningene er usikre, men etter
Legemiddelverkets vurdering er det sannsynlighetsovervekt for at budsjettkonsekvensene i det
femte budsjettåret ligger under 100 millioner NOK. Tilbudt refusjonspris vil også føre til at
budsjettkonsekvensene for behandling med Forxiga til øvrige indikasjoner blir redusert
sammenlignet med dagens maks AUP.
Budsjettberegningene er beheftet med usikkerhet av flere grunner. Følgende kan føre til at
budsjettvirkningene blir endret:
• Det kommer nye retningslinjer fra ESC i 2021 som vil påvirke behandlingsalgoritmen for
hjertesviktpasienter. Dette kan påvirke plasseringen Forxiga vil ha i behandlingstilbudet til de
aktuelle pasientene, og føre til endringer i antallet aktuelle pasienter. I tråd med
klinikerinnspill har vi i vårt budsjettscenario antatt at de fleste pasientene som i dag mottar
hjertesviktbehandling vil bli behandlet med Forxiga, men dersom de nye retningslinjene
tilsier at behandlingen skal tilbys til bestemte grupper eller kommer inn senere i
behandlingsalgoritmen, kan pasientantallet endres. Det bør derfor gjøres en revurdering av
budsjettsituasjonen når nye retningslinjer blir presentert.
•

Det er usikkert hvor stor andel pasienter som har HFrEF (EF <40 %) i norsk klinisk praksis.
Dersom det virkelig tallet ligger nærmere tallene fra hjertesviktregisteret vil pasientanslaget
være høyere. Legemiddelverket mener likevel at det sannsynligvis ikke er tilfelle at andelen
er så høy som 67 % tatt hele hjertesviktpopulasjonen i Norge i betraktning.
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•

Antagelsen om 80 % behandlingsetterlevelse er beheftet med usikkerhet. Kliniker
Legemiddelverket har konferert mener det kan være mulig med høyere
behandlingsetterlevelse ettersom en stor andel av pasientene følges opp i
spesialisthelsetjenesten, dette vil i så tilfelle medføre en noe høyere kostnad i
budsjettberegningen.

•

Beregning av hjertesviktprevalens er basert på kilder som kan være beheftet med
feilrapportering og muligens overrapportering. I tillegg forventes en liten nedgang i insidens
for HFrEF relativt til HFmrEF og HFpEF, men dette er usikre anslag og ville ikke påvirket
budsjettberegningen i stor grad ettersom det likevel er forventet raskt markedsopptak for
det aktuelle pasientene før det deretter flater ut i tråd med insidensen. På bakgrunn av dette
kan det likevel være mulighet for at prevalensen i Norge fem år fram i tid kan ligge på et litt
lavere nivå enn det som lå til grunn i Ødegård et al med befolkningsframskriving. En
alternativ kilde basert på svenske data tilsier en prevalens på omtrent 112 000
hjertesviktpasienter i år 2025 (33).

•

Dersom flere pasienter blir selektert bort på grunn av sykdomsprofil enn det
Legemiddelverket har estimert, kan pasientanslaget være lavere.

Grunnet stor usikkerhet i beregningene av størrelsen på aktuell pasientpopulasjon kan det ikke
utelukkes at budsjettkonsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett vil overstige 100 millioner
i det femte budsjettåret. Hvis omsetningen av SGLT2-hemmere til aktuelle refusjonskoder (ICPC K77
og ICD I50) blir vesentlig høyere enn beregnet, gir dette grunnlag for revurdering av
forhåndsgodkjent refusjon. Ved en slik revurdering kan det være aktuelt å innføre vilkår med krav om
dokumentasjon av NYHA-klasse og/eller krav om optimalisert hjertesviktbehandling før behandling
med en SGLT2-hemmer kan initieres.
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med SGLT2hemmere vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 99,6 millioner NOK inkl. mva. i det femte
budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede.

A.2 Helse- og omsorgstjenesten samlet
Budsjettkonsekvensene for helse- og omsorgstjenesten samlet inkluderer konsekvensene for
folketrygdens legemiddelbudsjett, som ble beregnet i foregående avsnitt.
Under vises beregningen av budsjettkonsekvensene av virkningene på andre relaterte kostnader i
helse- og omsorgtjenesten enn legemiddelutgiftene til folketrygden. Det er lagt til grunn det samme
antall pasienter.
Innsparingene er knyttet til besparelser som følge av en forventet reduksjon i antall
sykehusinnleggelser for pasienter som behandles med en SGLT2-hemmer, og er hentet fra den
helseøkonomiske modellen. Det er beregnet en besparelse for sykehustjenester på omtrent 30,6
millioner NOK det femte budsjettåret, dersom Forxiga får innvilget forhåndsgodkjent refusjon.
Tabell 4: Kostnader knyttet til sykehusinnleggelser fra helseøkonomisk modell (udiskonterte tall).
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År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Forxiga + standardbehandling

kr 44 032
689

kr 91 487
152

kr 136 549
554

kr 156 312
092

kr 148 775
033

Standardbehandling

kr 58 802
709

kr 119 605
490

kr 175 133
326

kr 195 352
847

kr 179 389
343

Besparelse

-kr 14 770
020

-kr 28 118
338

-kr 38 583
772

-kr 39 040
754

-kr 30 614
310

A.2.3 Budsjettvirkninger
Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med en
SGLT2-hemmer vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 69 millioner NOK inkl. mva. (refusjonspris)
i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede.

