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Forord 
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter 
til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et 
legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre 
prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et 
legemiddel.  
 
Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens 
legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for 
den aktuelle bruken, jf. § 14-5. 
 
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle 
pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 
omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt 
taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 
 
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til 
de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 
rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 
metodevurdering etter §14-4 i legemiddelforskriften.  
 
Legemiddelverket vurderer hvert av de tre prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. 
Herunder vurderes relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. En kostnad-
effektbrøk beregnes vanligvis. Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen 
som er utredet i forbindelse med markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos 
EMA.  
 
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, 
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved 
behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 
etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  
 
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen. 
 
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 
allmennheten (www.legemiddelverket.no). 

http://www.legemiddelverket.no/
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3-siders sammendrag 
 
Metode 
Hurtig metodevurdering av legemiddelet Forxiga (dapagliflozin) som tillegg til insulin for behandling 
av utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 1 (T1DM) hos voksne med BMI ≥ 27 kg/m2. 
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 
Folkehelseinstituttet anslo i 2017 at ca. 28 000 personer i Norge hadde T1DM. Antallet voksne 
pasienter med ukontrollert T1DM og BMI ≥ 27 kg/m2 er i underkant av 5 000 pasienter. Det er 
usikkert hvor stor andel av disse pasientene som er aktuelle for behandling med Forxiga i norsk 
klinisk praksis.  
 
Langvarighet 
Legemiddelverket mener at T1DM oppfyller krav om langvarig behandling i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighet og helsetap 
Utilstrekkelig kontrollert T1DM medfører risiko for mikro- og makrovaskulære hendelser som er 
alvorlig. Alvorlighetskriteriet i blåreseptforskriften anses derfor å være oppfylt for den aktuelle 
pasientpopulasjonen.  
 
Behandling i norsk klinisk praksis 
T1DM er en kronisk livslang sykdom som behandles med daglig tilførsel av insulin som injiseres under 
huden ved hjelp av sprøyte/ferdigfylt insulinpenn eller insulinpumpe. Behandling med insulin 
tilpasses individuelt og reguleres blant annet ut i fra pasientens egenmåling av blodsukker. Det er 
tilgjengelig en rekke ulike insulinpreparater, med ulik tid til effekt, og med ulik varighet av effekt.  
 
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Effektdokumentasjonen av Forxiga bygger på en «post-hoc»-analyse som inkluderte pasienter med 
utilstrekkelig kontrollert T1DM og BMI ≥ 27 kg/m2 fra de randomiserte, placebokontrollerte fase III-
studiene DEPICT 1 og DEPICT 2. I denne «post-hoc»-analysen ga tilleggsbehandling med Forxiga en 
placebojustert reduksjon i HbA1c på 0,34 % etter 52 uker. Behandling med Forxiga viste også andre 
gunstige effekter på vekt og blodsukkersvingninger. Effekt-størrelsen i subgruppe-populasjonen var 
på samme nivå som for den totale studiepopulasjonen i DEPICT 1 og DEPICT 2. 
 
Sikkerhet 
De vanligste bivirkningene av Forxiga inkluderer genitale infeksjoner (hyppigst sett hos kvinner) og 
hypoglykemi. I tillegg øker risikoen for utvikling av diabetisk ketoacidose (DKA) ved behandling med 
Forxiga. Dette er en potensielt livstruende tilstand. Legemiddelverket anser det som sannsynlig at 
risikoen for DKA vil være høyere i norsk klinisk praksis enn det som ble observert i en godt kontrollert 
og kortvarig studie.  
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Kostnadseffektivitet  
Det er levert en kostnad per QALY-analyse med en pasientsimuleringsmodell som modellerer 
reduksjon i vekt og HbA1c og sammenhengen med mikro- og makrovaskulære hendelser senere i 
livet. Forxiga som tillegg til insulin er sammenlignet med insulinbehandling alene. 
 
Legemiddelverket mener at modelleringen av relativ effekt er forbundet med så stor usikkerhet at 
resultatene fra den helseøkonomiske analysen ikke kan aksepteres. En rekke ulike kilder ligger til 
grunn for modelleringen av hendelser, og modellens beregninger av hendelser samsvarer ikke med 
det som er observert i DEPICT-studien.  
 
På bakgrunn av dette har Legemiddelverket valgt å ikke gå videre med den helseøkonomiske 
modellen. Legemiddelverket har derimot utført egne beregninger av legemiddel- og 
behandlingskostnader, og har estimert de totale kostnadene per pasient det første året på 
behandling med Forxiga til å være ca. 8 700 kr. Videre har Legemiddelverket sett på 
behandlingskostnad og effekt (HbA1c og vekt) av dapagliflozin ved T1DM i lys av input-data og 
resultater i tidligere metodevurderinger av diabeteslegemidler gjennomført av Legemiddelverket. 
Basert på dette vurderer Legemiddelverket at det er sannsynlighetsovervekt for at dapagliflozin er 
kostnadseffektiv behandling til pasienter med utilstrekkelig kontrollert T1DM og med BMI ≥27.  
 
Budsjettkonsekvenser 
Basert på data og antagelser har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Forxiga 
(dapagliflozin) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på mellom 6 millioner og 18 millioner NOK inkl. 
mva i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 
Legemiddelverkets totalvurdering  
Legemiddelverket har ikke kunnet tallfeste nytten av Forxiga, men mener likevel at det er 
sannsynlighetsovervekt for at Forxiga er kostnadseffektiv behandling hos pasienter med utilstrekkelig 
kontrollert T1DM.   
 
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 under 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense. 
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Vedtak:  
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-8, er dapagliflozin (Forxiga) innvilget forhåndsgodkjent 
refusjon etter blåreseptforskriftens §§ 2, jf. 1b med følgende informasjon: 
 

Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 1 hos voksne, som tillegg til 
insulin hos pasienter med BMI ≥27 kg/m2, når insulin alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk 
kontroll til tross for optimal insulinbehandling.  

Refusjonskoder: 

ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

T89 Diabetes type 1  E10 Diabetes mellitus type 1  

Vilkår: Ingen 
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1 Bakgrunn 

 Problemstilling 
Denne metodevurderingen omfatter Forxiga (dapagliflozin) som tillegg til insulin for behandling av 
type 1 diabetes mellitus (T1DM). I 2019 ble dapagliflozin, som første orale legemiddel, godkjent av 
EMA for behandling av T1DM med følgende indikasjon: «behandling av utilstrekkelig kontrollert 
T1DM hos voksne, som tillegg til insulin hos pasienter med BMI ≥ 27 kg/m2, når insulin alene ikke gir 
tilstrekkelig glykemisk kontroll til tross for optimal insulinbehandling». Denne metodevurderingen tar 
utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av AstraZeneca. Den innsendte helseøkonomiske analysen 
sammenligner dapagliflozin som tillegg til standard insulinbehandling med standard 
insulinbehandling alene i en kostnad-per-QALY-analyse (CUA). 

 Type 1 diabetes mellitus (T1DM) 
T1DM er en autoimmun sykdom der ødeleggelse av betacellene i bukspyttkjertelen fører til mangel 
på det blodsukkersenkende hormonet insulin, noe som gir høyt blodsukker (hyperglykemi) (1). 
Hyperglykemi over lengre tid øker risikoen for skader på de mindre blodårene i kroppen, kalt 
mikrovaskulære senkomplikasjoner, og inkluderer skader på synet (diabetisk retinopati), 
nervetrådene i kroppen (diabetisk nevropati) og nyrene (diabetisk nefropati). I tillegg øker risikoen 
for hjerte- og karsykdom (makrovaskulære senkomplikasjoner) ved ukontrollert T1DM (2). 
Ubehandlet kan svært høyt blodsukker i løpet av kort tid forårsake en akutt livstruende tilstand, kalt 
diabetisk ketoacidose (DKA). Det er fordi insulinmangel øker nedbrytning av fett og danner ketoner 
som fører til syreoverskudd i blodet (1).  
 
Sykdommen debuterer ofte i barne- eller ungdomsår eller i tidlig voksen alder. Diagnosen stilles ved 
å måle gjennomsnittlig langtidsblodsukker HbA1c ≥ 48 mmol/mol (6,5 %), eller fastende glukose 
≥ 7 mmol/l eller minst 11,1 mmol/l to timer etter en sukkerbelastningstest. Videre kan en blodprøve 
med analyse av auto-antistoffer mot insulinproduserende betaceller i bukspyttkjertelen og fastende 
C-peptid ved diagnosetidspunktet bekrefte sykdommen (3). T1DM krever livslang behandling med 
insulin, hvor det er tilgjengelig en rekke ulike insulinpreparater, med ulik tid til effekt, og med ulik 
varighet av effekt. Hovedmålet med behandlingen er å regulere blodsukkeret så godt at man unngår 
skader på lang sikt, uten at behandlingen fører til alvorlige episoder med lavt blodsukker 
(hypoglykemi) (1).   
 
Folkehelseinstituttet anslo i 2017 at ca. 28 000 personer i Norge hadde T1DM (4). Indikasjonen for 
dapagliflozin er begrenset til å gjelde voksne pasienter med BMI ≥ 27 kg/m2, som har utilstrekkelig 
kontrollert T1DM til tross for optimal insulinbehandling. I henhold til data fra Norsk diabetesregister 
for voksne, var det i 2018 i underkant av 3 000 pasienter med T1DM som hadde BMI > 27 og HbA1c > 
58 og eGFR > 60 ml/min. Dekningsgraden for T1DM i diabetesregisteret var i 2018 på 59 %. Basert på 
dette anslår Legemiddelverket at i underkant av 5 000 pasienter har ukontrollert T1DM og BMI 
≥ 27 kg/m2 i Norge.   
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 Alvorlighetsgrad og prognosetap  
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til 
nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere 
ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (lovdata). 
 
Legemiddelverket benytter vanligvis en kvantitativ metode for å beregne alvorlighetsgrad.  Den 
innsendte helseøkonomiske modellen er imidlertid lite egnet til å gjøre en beregning av alvorlighet. 
Derfor har Legemiddelverket ikke utført kvantitative beregninger av alvorlighetsgrad i denne 
metodevurderingen.  
 
Utilstrekkelig kontrollert T1DM medfører risiko for mikro- og makrovaskulære hendelser som er 
alvorlig. Alvorlighetskriteriet for den aktuelle pasientpopulasjonen anses derfor å være oppfylt. 
 

 Behandling av T1DM  

1.4.1 Behandling med dapagliflozin 
Indikasjon 
Til voksne for behandling av utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 1, som tillegg til insulin 
hos pasienter med BMI ≥ 27 kg/m2, når insulin alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll til tross 
for optimal insulinbehandling. 
 
Dapagliflozin er også indisert til behandling av utilstrekkelig kontrollert T2DM hos voksne, som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet, som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse, og 
som tillegg til andre legemidler til behandling av T2DM. 
 
Virkningsmekanisme 
Dapagliflozin virker ved å hemme et transportprotein i nyrene som kalles natriumglukose-
kotransportør 2 (SGLT2). SGLT2 er ansvarlig for reabsorpsjon og tilbakeførsel av glukose til 
blodstrømmen, og forhindrer dermed at glukose skilles ut i urinen. Ved å hemme SGLT2 vil mengden 
glukose som skilles ut via urinen øke, og nivået av glukose som sirkulerer i blodet reduseres.  
 
Dosering 
Den anbefalte dosen ved T1DM er 5 mg én gang daglig og skal kun administreres som et tillegg til 
insulin.  
 
Bivirkninger 
De hyppigst rapporterte bivirkningene forbundet med dapagliflozin hos pasienter med T1DM er 
hypoglykemi og genitale infeksjoner. Sistnevnte er hyppigst sett hos kvinner. Diabetisk ketoacidose 
(DKA) ble rapport med frekvensen vanlig (≥ 1/100 til < 1/10), med utgangspunkt i den fullstendige 
studiepopulasjonen fra to placebokontrollerte studier hos pasienter med T1DM.     

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_15
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Det henvises til preparatomtale for dapagliflozin for ytterligere informasjon og beskrivelse (5).  
 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer norsk klinisk praksis  
T1DM er en kronisk livslang sykdom som behandles med daglig tilførsel av insulin som injiseres under 
huden ved hjelp av sprøyte/ferdigfylt insulinpenn eller insulinpumpe, og stiller store krav til 
egenbehandling. I følge Nasjonal faglig retningslinje for diabetes er behandlingsmålet for de fleste 
pasienter med T1DM en HbA1c omkring 53 mmol/mol (7 %), når det oppnås med en god livskvalitet. 
Formålet med intensivert behandling av T1DM er å redusere risikoen for mikrovaskulære 
senkomplikasjoner (øye-, nyre-, og nervekomplikasjoner), men må veies opp mot risikoen for hyppige 
eller alvorlige episoder med hypoglykemi. Behandlingsmålet må derfor individualiseres basert på 
alder, sykdomsprogresjon, makrovaskulær risiko, pasientpreferanser/ livsstil og evne til å følge opp 
behandlingen. God opplæring og tett oppfølging fra kvalifisert personale på diabetespoliklinikk/ 
sykehuspoliklinikk antas å gi bedre sjanse til å oppnå behandlingsmålene med minst mulig risiko for 
alvorlige hypoglykemier (3).  
 
Standard insulinbehandling ved T1DM består av en kombinasjon av langtidsvirkende insulinanaloger 
eller NPH-insulin (basalinsulin), sammen med hurtigvirkende insulinanaloger (måltidsinsulin). Målet 
med behandlingen er at pasienten har tilfredsstillende blodsukker gjennom hele døgnet, noe som 
tilsvarer egenmålt blodglukose før måltid på 4-7 mmol/l og < 10 mmol/l postprandialt (1-2 timer 
etter måltid). Behandling med insulin tilpasses individuelt og reguleres blant annet ut i fra pasientens 
egenmåling av blodsukker, hvorav mange pasienter kan ha nytte av en kontinuerlig vevsglukosemåler 
(CGM). Ved behandling av T1DM ligger normalt døgndosen av insulin mellom 0,5-1 E per kg 
kroppsvekt. Ved et multi-injeksjonsregime gis ofte 1/3-1/2 av døgnbehovet som basalinsulin ved 
sengetid eller to ganger i døgnet, og resten som måltidsinsulin som fordeles ut ifra måltidenes 
innhold av karbohydrater. Til forskjell gir behandling med insulinpumpe en kontinuerlig basaldose 
med hurtigvirkende insulin, med tillegg av ekstra doser ved måltider eller i situasjoner med behov for 
ekstra insulin. Behandling med insulinpumpe er assosiert med lavere HbA1c, bedre 
pasienttilfredshet, høyere livskvalitet og færre hypoglykemier sammenlignet med multi-
injeksjonsbehandling og kan være nyttig for pasienter som har vanskelig for å nå 
behandlingsmålet (3).  
 
Klinikere Legemiddelverket har kontaktet påpeker viktigheten av å optimalisere insulinbehandling, 
bruk av CGM og opplæring/motivasjon for pasienter som sliter med å nå behandlingsmålet. I tillegg 
til medikamentell behandling med insulin foreligger det anbefalinger knyttet til levevaner, inkludert 
fysisk aktivitet og kosthold, i de nasjonale retningslinjene (3).  
 

1.4.3 Komparator 
Dapagliflozin representerer et nytt behandlingstilbud som ikke er nevnt i overnevnte retningslinjer, 
og er indisert som tillegg til insulin for behandling av T1DM. Legemiddelverket mener derfor, basert 
på avsnittene over, at relevant komparator er optimalisert insulinbehandling. En oversikt over ulike 
insulin/insulinanaloger er oppsummert i tabell 1.   
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Tabell 1: Oversikt over ulike insulin/insulinanaloger som benyttes til behandling av T1DM. Hentet fra Nasjonal faglig 
retningslinje for diabetes (3). 
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
Det kliniske dokumentasjonsgrunnlaget for dapagliflozin til behandling av T1DM kommer fra de to 
dobbeltblindede, randomiserte, multinasjonale, placebokontrollerte fase III-studiene DEPICT 1 og 
DEPICT 2. Studiene har lignende design og undersøkte de samme primære og sekundære 
utfallsmålene. Dokumentasjonsgrunnlaget som lå til grunn for godkjenning av MT var basert på en 
subgruppe-analyse av pasienter med BMI ≥ 27 kg/m2, hentet fra den totale studiepopulasjonen i 
DEPICT 1 og DEPICT 2-studiene (videre omtalt som DEPICT BMI ≥ 27). Det er resultatene fra denne 
subgruppe-analysen som inngår i den helseøkonomiske modellen og danner 
dokumentasjonsgrunnlaget for denne metodevurderingen. 
  
AstraZeneca har ikke gjennomført systematiske litteratursøk for relativ effekt.  

 Oversikt over relevante, innsendte studier 
Følgende studier ble identifisert som relevante for metodevurderingen (Tabell 2). 



 

    
 

Tabell 2: Oversikt over relevante, innsendte studier 

 
 
 

Studie 
(akronym, id 
nr.) 

Populasjon Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Primære 
utfallsmål 

Sekundære utfallsmål Bivirkninger 

DEPICT 1, 
NCT02268214 
(6, 7) 

Voksne pasienter (18-75 år) 
med utilstrekkelig 
kontrollert T1DM og minst 
12 måneders insulinbruk  
(stabil insulindose ≥0.3 
U/kg/dag siste 3 måneder).  
HbA1c 7.5% - 10.5%.  
(N = 833) 

A: Dapagliflozin 
tablett 5 mg daglig i 
52 uker 
 
B: Dapagliflozin 
tablett 10 mg daglig i 
52 uker 

C: Placebo 
tablett daglig i 
52 uker 

Endring i 
HbA1c fra 
baseline til uke 
24 

Uke 24:  
Endring i daglig insulindose, 
svingning i blodsukker og 
endring i kroppsvekt.  
Andel som oppnådde ≥ 0,5 % 
reduksjon i HbA1c uten 
alvorlig hypoglykemi 

Hypoglykemi, genitale 
infeksjoner, diabetisk 
ketoacidose 

DEPICT 2,  
NCT02460978 
(8) 

Voksne pasienter (18-75 år) 
med utilstrekkelig 
kontrollert T1DM og minst 
12 måneders insulinbruk  
(stabil insulindose≥0.3 
U/kg/dag siste 3 måneder).  
HbA1c 7.5 % - 10.5 %. 
(N=813) 

A: Dapagliflozin 
tablett 5 mg daglig i 
52 uker 
 
B: Dapagliflozin 
tablett 10 mg daglig i 
52 uker 

C: Placebo 
tablett daglig i 
52 uker 

Endring i 
HbA1c fra 
baseline til uke 
24 

Uke 24:  
Endring i daglig insulindose, 
svingning i blodsukker og 
endring i kroppsvekt. 
Andel som oppnådde ≥ 0,5 % 
reduksjon i HbA1c uten 
alvorlig hypoglykemi 

Hypoglykemi, genitale 
infeksjoner, diabetisk 
ketoacidose 
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I DEPICT-studiene ble dapagliflozin (5 mg/10 mg) sammenlignet med placebo, som tillegg til 
optimalisert insulinbehandling, hos pasienter med utilstrekkelig kontrollert T1DM. Studiedeltagerne 
gjennomgikk en 8-ukers innkjøringsfase hvor insulinbehandlingen ble optimalisert, før de ble 
randomisert 1:1:1 til å motta henholdsvis dapagliflozin 5 mg, dapagliflozin 10 mg, eller placebo. 
Pasientene ble behandlet i 24 uker, etterfulgt av en 28-ukers utvidelsesperiode. Primærendepunktet 
i begge studiene var endring i HbA1c fra baseline til uke 24. Se skjematisk fremstilling av studiedesign 
i Figur 1.          

 
Pågående studier 
I tillegg til DEPICT-studiene har AstraZeneca trukket frem at følgende studier pågår med dapagliflozin 
for pasienter med T1DM: 
 

- Dapagliflozin in Physical Exercise in Type 1 Diabetes (NCT04049110): “SGLT-2 Inhibition 
Using Dapagliflozin During and After Physical Exercise - Effects on Glycemic Variability, 
Hormonal Regulators of Glucose Homeostasis and Ketone Body in Type 1 Diabetes - a 
Randomized, Placebo-controlled, Open-label, Cross-over Intervention Study” 

- Effects of Dapagliflozin on Hormonal Glucose Homeostasis in Type 1 Diabetes 
(NCT04035031): “Effects of SGLT-2 Inhibitor Dapagliflozin on Hormonal Glucose Regulation 
and Ketogenesis in Patients With Type 1 Diabetes - a Randomised, Placebo-controlled, Open-
label, Cross-over Intervention Study”. 

- Dapagliflozin Effects on Hypoglycemia (NCT03704818): “Evaluating the Effect of 
Dapagliflozin, an SGLT-2 Inhibitor, on the Counterregulatory Response to Hypoglycemia in 
Individuals With Type 1 Diabetes”. 

 

Figur 1: Skjematisk fremstilling av studiedesignet til DEPICT 1 og DEPICT 2. Kilde: AstraZeneca 
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Det framkommer imidlertid fra nettstedet ClinicalTrials.gov at det også pågår andre studier med 
dapagliflozin til behandling av T1DM, i regi av ulike aktører. For ytterligere informasjon om de 
aktuelle studiene nevnt ovenfor, samt for en oversikt over andre studier med dapagliflozin, henvises 
det til nettstedet ClinicalTrials.gov.  
 
Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon  
DEPICT-studiene var to globale, dobbeltblindende, placebokontrollerte fase III-studier som 
undersøkte effekt og sikkerhet av dapagliflozin hos voksne pasienter med utilstrekkelig kontrollert 
T1DM. Totalt ble 1 648 pasienter randomisert 1:1:1 til å få dapagliflozin 5 mg, dapagliflozin 10 mg 
eller placebo med en total behandlingslengde på 52 uker. Optimalisert insulinbehandling var 
standard bakgrunnsbehandling. Det var minimale forskjeller mellom dapagliflozin 5 mg og 10 mg for 
primærendepunktet, og videre ble 5 mg den anbefalte dosen.  
 
Basert på den fullstendige studiepopulasjon fra DEPICT-studiene vurderte EMA at nytte/risiko-
forholdet til dapagliflozin 5 mg ved behandling av T1DM som negativt (9). Dette førte til at 
AstraZeneca gjennomførte flere «post-hoc»-analyser for å finne en subgruppe med bedre 
nytte/risiko. Dette ble identifisert basert på en «pooled post-hoc»-analyse fra DEPICT 1 og DEPICT 2-
studiene, som inkluderte pasienter med BMI ≥ 27 kg/m2. Dokumentasjonsgrunnlaget for denne 
metodevurderingen bygger på denne «post-hoc»-analysen, og Legemiddelverket mener at dette gir 
utfordringer og bidrar til større usikkerhet siden «post-hoc»-analyser er mer utsatt for bias og det 
ikke kontrolleres for type-1 feil. Dataene må tolkes med forsiktighet. Resultatene bygger på en 
mindre studiepopulasjon (ca. 50 % av total beregnet studiepopulasjon), hvor henholdsvis 286 og 289 
pasienter ble behandlet med dapagliflozin 5 mg og placebo. Den fullstendige studiepopulasjonen var 
i utgangspunktet jevnt balansert for demografiske og prognostiske faktorer, hvor studiedeltagerne 
ble stratifisert etter bruk av vevsglukosemåler, administrasjonsmåte for insulin og baseline HbA1c. 
Pasientene ble derimot ikke stratifisert etter BMI, noe Legemiddelverket mener er uheldig siden 
«post-hoc»-analysen selekterte pasienter etter BMI. Det kan føre til forskjeller i baseline 
pasientkarakteristika mellom behandlingsarmene.  
 
En stor utfordring med innsendt dokumentasjon for vurdering av relativ effekt av dapagliflozin i 
denne metodevurderingen er mangelen på langtidsdata og harde endepunkter. I DEPICT-studiene ble 
primærendepunktet, endring i HbA1c fra baseline, målt etter 24 uker og 52 uker. Selv om HbA1c er 
et etablert surrogatendepunkt for utvikling av senkomplikasjoner ved diabetes, er dette avhengig av 
en viss effektstørrelse og varighet av effekt over tid, noe som basert på innsendt dokumentasjon 
fortsatt er noe uavklart. Langtidsdata på harde endepunkter mangler. Dette resulterer i at 
ekstrapolering av langtidseffekt fra studien til bruk i denne metodevurderingen i større grad må 
baseres på antakelser og dette er en vesentlig utfordring for vurdering av relativ effekt. 
                                                                                                                                                        
Kort oppsummert er datagrunnlaget for å vurdere relativ effekt av dapagliflozin til pasienter med 
T1DM begrenset og av noe kort varighet. Legemiddelverket anser likevel at innsendt dokumentasjon, 
selv med flere klare svakheter, er tilstrekkelig for metodevurderingen og kan vurderes nærmere for 
klinisk relevans, se kapittel 3: PICO. 
 
  



19/18221-22 30-10-2020 Side 19/48 

 

3 PICO 1 

 Pasientpopulasjon 
Norsk klinisk praksis 
I henhold til godkjent preparatomtale er dapagliflozin indisert til voksne pasienter med utilstrekkelig 
kontrollert T1DM og BMI ≥ 27 kg/m2, til tross for optimalisert insulinbehandling. Helsedirektoratets 
nasjonale behandlingsretningslinjer for diabetes angir at ønskelig nivå for HbA1c for pasientene med 
T1DM ligger på omkring 53 mmol/mol (7 %) (3). Basert på tall fra Norsk diabetesregister for voksne 
estimeres 23 % av pasientene med T1DM i Norge til å ha en BMI ≥ 27 kg/m2 og HbA1c > 58 
mmol/mol (7,5 %). Tallet er noe lavere, ca. 20 %, hvis det tas hensyn til nyrefunksjon, siden 
behandling med dapagliflozin ikke bør igangsettes ved eGFR <60 ml/min. Gjennomsnittsalder for 
disse pasientene i norsk klinisk praksis er 45,6 år. I tillegg vil pasienter med tidligere historikk eller 
forhøyet risiko for DKA ikke være aktuelle for behandling med dapagliflozin. For en oversikt over 
pasientkarakteristika for aktuell pasientpopulasjon i norsk klinisk praksis se tabell 3. 
 
Tabell 3: Data fra Norsk diabetesregister for voksne. Dekningsgrad 59 %. Dataene er innhentet av AstraZeneca våren 2019. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 



19/18221-22 30-10-2020 Side 20/48 

 

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Subgruppe-analysen fra DEPICT-studiene inkluderte voksne pasienter med utilstrekkelig kontrollert 
T1DM og BMI ≥ 27 kg/m2. Dette er om lag 50 % av den totale studiepopulasjonen. Definisjon av 
utilstrekkelig glykemisk kontroll var HbA1c ≥ 7,5 % ved randomiseringstidspunktet, hvorav inkluderte 
pasienter lå i området 7,5-10,5 % (58-91 mmol/mol). Pasienter med hyppige episoder med alvorlig 
hypoglykemi, kardiovaskulær sykdom (siste 6 måneder for screening) og ustabil/raskt 
progredierende nyresykdom ble ekskludert fra studiene. Pasientkarakteristika fra DEPICT BMI ≥ 27 er 
vist i tabell 4. 
  
Tabell 4: Pasientkarakteristika fra DEPICT BMI ≥ 27 . Kilde: AstraZeneca 

 
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Pasientkarakteristika ved modellstart er basert på data fra Norsk diabetesregister for voksne. Fra 
diabetesregisteret er alle variablene i tabell 3 inkludert (pasienter med BMI ≥ 27 kg/m2 og HbA1c > 
58 mmol/mol (7,5 %).  
 
Klinisk historie av mikro- og makrovasklære hendelser er inkludert i modellen og baserer seg på en 
kombinasjon av data fra diabetesregisteret og DEPICT BMI ≥27.  
 
Legemiddelverket etterspurte data på klinisk historie fra henholdsvis diabetesregisteret og 
studiedata separat. AstraZeneca sendte inn tilgjengelig data, presentert i tabell 5. Den viser at det 
ikke foreligger data på alle parameterne fra studien og AstraZeneca forklarer dette med at studiene 
ikke ble planlagt for bruk i helseøkonomisk analyse. 
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Tabell 5: Klinisk historie for pasientene ved modellstart basert på data fra DEPICT og diabetesregisteret separert. 
Proportion with clinical history  

  
DEPICT≥27 

BMI 
population  

Norwegian 
T1DM 

population  

Value in 
model  

Source to value in 
model  

CVD  0.23  0.072  0.23  DEPICT≥27 BMI 
population  

Background retinopathy  0.33  0.194  0.33  DEPICT≥27 BMI 
population  

Proliferative retinopathy  n/a  0.143  0.143  Norwegian T1DM 
population  

Severe vision loss  n/a  0.085  0.085  Norwegian T1DM 
population  

Macular oedema  n/a  n/a  0.00  No history assumed  

Microalbuminuria  0.11  0.125  0.11  DEPICT≥27 BMI 
population  

Macroalbuminurea  n/a  0.027  0.027  Norwegian T1DM 
population  

Impaired GFR  n/a  n/a  0.00  Forxiga not initiated if 
eGFR < 60  

Dialysis  n/a  0.0001  0.00  No history assumed  
Transplant  n/a  0.004  0.00  No history assumed  

Neuropathy  0.26  0.125  0.26  DEPICT≥27 BMI 
population  

Peripheral vascular disease  0.03  0.015  0.03  DEPICT≥27 BMI 
population  

Uncomplicated foot ulcer  n/a  0.04  0.04  Norwegian T1DM 
population  

Deep foot infection  n/a  n/a  0.00  No history assumed  
Foot ulcer and critical ischaemia  n/a  n/a  0.00  No history assumed  

Minor amputation¥  0.01  0.007  0.01  DEPICT≥27 BMI 
population  

Major amputation  n/a  0.004  0.00  No history assumed  

Hyperlipidaemia§  0.55  0.352  0.55  DEPICT≥27 BMI 
population  

Hypertension$  0.46  0.303  0.46  DEPICT≥27 BMI 
population  

RAASi therapy#  0.49  0.139  0.49  DEPICT≥27 BMI 
population  

In addition to the BMI≥27 criterium the DEPICT population was also restricted by HbA1c≥7.5% and eGFR≥60 at treatment 
initiation.  
 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket mener definisjonen av utilstrekkelig kontrollert T1DM samsvarer mellom innsendt 
dokumentasjon og norsk klinisk praksis. I DEPICT-studiene ble pasienter med HbA1c-verdier fra 7,5 % 
til 10,5 % (58-91 mmol/mol) inkludert. Klinikere Legemiddelverket har kontaktet vurderte 
utilstrekkelig kontrollert T1DM som en HbA1c > 58 mmol/mol (7,5 %). Det ble påpekt at 
behandlingen individualiseres, og at lett til moderat forhøyet HbA1c i flere tilfeller vurderes som 
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tilstrekkelig basert på et helhetsbilde, og dermed ikke krever ytterligere behandlingstiltak. 
Gjennomsnittsalder på pasientene i DEPICT-studiene med BMI ≥ 27 kg/m2 var 45 år, noe som 
samsvarer med aktuelle pasienter i norsk klinisk praksis (45,6 år).  
 
Legemiddelverket mener imidlertid at subpopulasjonen i DEPICT BMI ≥ 27 skiller seg noe fra aktuell 
norsk pasientpopulasjon på andre punkter. Færre pasienter i norsk klinisk praksis benytter 
insulinpumpe (33 % vs. 43 %), mens en høyere andel bruker kontinuerlig vevsglukosemåler (46 % vs. 
30 %). Til tross for disse ulikhetene anser Legemiddelverket at dette ikke vil ha stor innvirkning på 
overførbarheten av effektutfallsmålene til norsk klinisk praksis. DEPICT BMI ≥ 27 inkluderte ikke 
pasienter med hyppige hypoglykemier og svært variabelt blodsukker, selv om dette kan være en 
potensiell målgruppe for behandling med dapagliflozin i norsk klinisk praksis. Tilsvarende ble 
pasienter med tilfeller av hjerte- og karsykdommer i løpet av de siste seks foregående månedene, 
samt pasienter med nyresykdom ekskludert. Det finnes derfor ingen dokumentasjon som viser effekt 
av dapagliflozin for disse T1DM pasientene. Legemiddelverket anser dette som en svakhet med 
betydning fordi en potensiell målgruppe for behandling med dapagliflozin i norsk klinisk praksis er 
utelatt fra den kliniske dokumentasjonen.  
 
Innsendt klinisk dokumentasjon for dapagliflozin til behandling av T1DM baseres på en «post-hoc» 
subgruppe-analyse fra DEPICT-studiene, hvor pasienter ble selektert etter BMI. Legemiddelverket vil 
trekke frem at pasientene ved inklusjon i DEPICT-studiene ikke ble stratifisert etter BMI. Dette 
resulterer i små, men potensielt viktige forskjeller i baseline pasientkarakteristika mellom 
behandlingsarmene. Dette gjelder blant annet bruk av vevsglukosemåler og administrasjonsmåte for 
insulin tabell 4. Legemiddelverket mener dette er en svakhet med innsendt dokumentasjon.  
 
Legemiddelverket godtar pasientpopulasjonen og anser denne som tilstrekkelig overførbar til norsk 
klinisk praksis. 

 Intervensjon 
Norsk klinisk praksis 
Legemiddelverket antar at dapagliflozin vil bli brukt i samsvar med godkjent preparatomtale, dvs. 
5 mg én gang daglig. Dapagliflozin skal kun administreres som et tillegg til insulin hos pasienter med 
utilstrekkelig kontrollert T1DM. Insulinbehandlingen skal optimaliseres før oppstart, og under 
behandling. Behandlingen vil igangsettes og overvåkes av spesialist. Pasienter vil i praksis fortsette på 
dapagliflozin inntil seponering av behandlende lege pga. manglende effekt, eller seponering av andre 
årsaker (bivirkninger). Midlertidig seponering bør vurderes ved volumdeplesjon (redusert blodvolum) 
eller ved behandling av pyelonefritt eller urosepsis.     
 
Det er utviklet en egen veileder for både pasient og helsepersonell grunnet risikoen for utviklingen av 
DKA (10, 11). Veilederen for helsepersonell inneholder flere sjekklister knyttet til før oppstart, ved 
oppstart og under behandling med dapagliflozin.  
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
I DEPICT BMI ≥ 27 ble dapagliflozin 5 mg tabletter administrert en gang daglig, som tillegg til 
tradisjonell, optimalisert insulinbehandling. Det ble observert en reduksjon i gjennomsnittlig daglig 
insulindose på 10,5 % ved bruk av dapagliflozin i forhold til placebo etter 52 uker.  
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Doseringsregimet i modellen er i tråd med preparatomtalen og DEPICT ≥ 27 BMI.  I AstraZenecas 
hovedanalyse antar de at pasientene står på behandling med dapagliflozin ut livet. En 
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seponeringsrate på 5,9 % (grunnet bivirkninger) fra studiedata er lagt inn for det første året, men 
ingen seponeringsrate er lagt inn de påfølgende årene. En reduksjon i insulinbruk på hurtigvirkende 
insulin er lagt inn basert på hva som ble observert i DEPICT ≥ 27 BMI.  AstraZeneca har i tillegg lagt 
inn antagelse om 15 ekstra, totalt 30, målinger av ketoner med strips årlig. AstraZeneca har ikke lagt 
inn ekstra kostnader relatert til opplæring og oppfølging av pasienter ved behandling med 
dapagliflozin. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Doseringen som er blitt brukt for effektestimat og kostnadsberegninger er i henhold til godkjent 
preparatomtale, og dermed i tråd med antatt bruk i norsk klinisk praksis.  
 
Legemiddelverket mener behandling med dapagliflozin vil kreve betydelig ekstra opplæring knyttet 
til risikovurdering og symptomer på DKA, ketonmålinger, symptomer og behandling av 
soppinfeksjoner i underlivet, samt evaluering av effekt. Dette vil følgelig føre til at pasienter må 
følges opp hyppigere sammenlignet med pasienter på tradisjonell insulinbehandling. Klinikere 
Legemiddelverket har vært i kontakt med bekrefter dette og trekker frem at det spesielt gjelder de 
første månedene av behandlingen. Anslagvis er det gitt tilbakemelding på at disse pasientene bør 
følges opp dobbelt så hyppig som pasienter på insulinbehandling alene.  
 
Legemiddelverket mener at behandling med dapagliflozin i utgangspunktet vil være livslang, med 
mindre pasienter opplever uakseptable bivirkninger. Dette støttes av klinikere Legemiddelverket 
kontaktet. Det ble påpekt av klinikere at det vil være naturlig å vurdere effekt på blodsukker etter tre 
måneder for videre behandling.  

 Komparator  
Norsk klinisk praksis 
I norsk klinisk praksis mottar pasientene insulinbehandling i henhold til behandlingsretningslinjene 
for diabetes (se kapittel 1.4). Behandlingen tilpasses individuelt og reguleres blant annet ut i fra 
pasientens egenmåling av blodsukker. Det er tilgjengelig en rekke ulike insulinpreparater (se tabell 1) 
med ulik tid til effekt, og med ulik varighet av effekt. Valg av optimalisert insulinregime er opp til 
behandlende lege og den enkelte pasient. Det foreligger ingen godkjent tilleggsbehandling for T1DM 
pasienter, men kliniske eksperter oppgir at noen få får metformin (utenfor godkjent 
preparatomtale). 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Komparator i DEPICT-studiene var placebo som tillegg til optimalisert insulinbehandling. DEPICT-
studiene bestod av en 8-ukers innkjøringsfase med optimalisering av insulinbehandlingen for begge 
behandlingsarmene. Ved tidspunkt for randomisering benyttet pasientpopulasjonen en 
gjennomsnittlig insulindose per døgn på i overkant av 71 E. Til sammenligning ligger gjennomsnittlig 
insulindose per døgn på 74 E for aktuell norsk pasientpopulasjon. 
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Basert på DEPICT BMI ≥ 27, vil pasientene på standard insulinbehandling øke 0,08 % i HbA1c og 0,45 
kg i vekt årlig. For standard insulinbehandling antar AstraZeneca insulinbruk på 74 E daglig iht. data 
fra Norsk diabetesregister (tabell 3). Videre antas det at 50 % av total insulinbruk er hurtigvirkende 
og 50 % er langtidsvirkende. AstraZeneca har innhentet egne klinikerinnspill, som har gitt en 
antagelse om at pasientene på standard insulinbehandling bruker 15 ketontester (blod) årlig.  
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Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket vurderer at optimalisert insulinbehandling i innsendt analyse er relevant, men 
foretrekker at insulindoseringen hentes direkte fra DEPICT-studiene hvor effekten ble målt, og ikke 
fra Norsk diabetesregister.   
 
Legemiddelverket vurderer at 15 ketonmålinger årlig for komparator-pasientene er et for høyt 
estimat fordi klinikere anslår at ketonmålinger brukes lite av T1DM pasienter, da disse er anbefalt å 
måle ketoner kun ved symptomer på DKA.  
 
Selv om klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med oppgir at metformin i noen tilfeller 
forskrives «off-label» til pasienter med T1DM, vurderer Legemiddelverket ikke metformin som en 
relevant komparator i denne metodevurderingen siden bruken er lite utstrakt. 
 

 Utfallsmål  

3.4.1 Effekt 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
Primærutfallsmål: 
I DEPICT-studiene var primærutfallsmålet endring i HbA1c fra baseline til uke 24. Figur 2 viser endring 
i HbA1c-verdier for DEPICT BMI ≥ 27 for dapagliflozin og placebo til og med uke 52. Resultatene for 
primærutfallsmålet (uke 24) viste en placebojustert HbA1c-reduksjon på 0,43 % (95 % CI -0,55, -0,31). 
Etter 52 uker var placebojustert HbA1c-reduksjon på 0,34 % (95% CI -0,48, -0,19).  
 

 
Figur 2: Gjennomsnittlig endring  i HbA1c fra den samlede subgruppeanalysen 

 
Sekundærutfallsmål:  
Sekundære utfallsmål omfattet endring i daglig insulindose, endring i kroppsvekt, svingning i 
blodsukker, samt andel pasienter som oppnådde minst 0,5 % reduksjon i HbA1c uten tilfeller av 
alvorlig hypoglykemi. Figur 3 presenterer endring i kroppsvekt fra baseline til og med uke 52 fra 
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DEPICT BMI ≥ 27. Dapagliflozin 5 mg ga en placebojustert vektnedgang ved uke 52 på 3,55 kg (CI 95% 
-4,22, -2,88), som gjennomsnittlig tilsvarte rundt 4 % av kroppsvekten til studiedeltagerne.    
 

 
Figur 3: Gjennomsnittlig endring i kroppsvekt (kg) fra den samlede subgruppeanalysen 

 
Innsendt modell 
Endringene på HbA1c og vekt observert i subgruppeanalysen til DEPICT er lagt inn som absolutte 
verdier i modellen, det vil si henholdsvis en reduksjon på 0,26 % i HbA1c og 3,15 kg i vekt årlig i 
dapagliflozinarmen, og en økning på 0,08 % i Hba1c og 0,45 kg i vekt årlig i komparatorarmen. Dette 
er surrogatendepunkter som ved hjelp av risikoligninger hovedsakelig basert på data fra DCCT/EDIC 2 
fører til færre mikro- og makrovaskulære hendelser senere i livet. Endringer i HbA1c og vekt er antatt 
å vedvare livet ut. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Utfallsmålene inkludert i DEPICT-studiene anses som relevante og Legemiddelverket godtar 
utfallsmålene inkludert i innsendte analyser. Det er likevel knyttet flere usikkerhetsmomenter til 
effektresultatene diskutert nedenfor. 
 
Primærutfallsmål (HbA1c): 
HbA1c er et mye brukt og etablert surrogatendepunkt for utvikling av senkomplikasjoner ved 
diabetes. Endring i HbA1c var også primærutfallsmålet i DEPICT-studiene. I følge Nasjonal faglig 
retningslinje for diabetes foreligger det dokumentasjon for at intensivert behandling av T1DM gir 
redusert risiko for mikrovaskulære senkomplikasjoner (øye-, nyre- og nervekomplikasjoner). 
Evidensen kommer hovedsakelig fra studier av yngre pasienter i tidlig fase av sykdommen. I tillegg 
tyder langtidsdata fra den observasjonelle oppfølgingsstudien av DCCT/EDIC på at intensiv 
blodsukkerkontroll også kan forebygge makrovaskulær sykdom (3). Sentralt for dokumentasjonen 
som viser sammenheng mellom intensiv blodsukkerkontroll og redusert risiko for utvikling av 
senkomplikasjoner er en viss effektstørrelse og varighet av HbA1c-reduksjon. Resultatene for DEPICT-
studiene for subgruppe-populasjonen viste en reduksjon i HbA1c ved uke 24 på 0,43 %. Effekten på 

                                                           
2DCCT: Diabetes Control and Complications Trial, EDIC: Epidemiology of Diabetes Interventions and 
Complications.  
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HbA1c ble redusert over tid, og ved uke 52 var det kun en mindre reduksjon i HbA1c på 0,34 % (se 
figur 2). Det kan nevnes at majoriteten av studiedeltagerne (80 %) i DEPICT oppnådde en reduksjon i 
HbA1c på ≥ 0,5 % etter optimalisering av insulinbehandlingen før oppstart med dapagliflozin.  
 
Klinikere Legemiddelverket kontaktet vurderte en reduksjon i HbA1c på 0,34 % som i grenseland av 
hva som er klinisk relevant. Det ble fastslått av klinikerne at det ikke foreligger evidens for å kunne si 
om dapagliflozin vil ha effekt på utvikling av mikrovaskulære senkomplikasjoner ved T1DM. En 
kliniker påpekte at en varig liten reduksjon i HbA1c på 4-5 mmol/l vil kunne forventes å redusere 
utvikling av senkomplikasjoner (10-års perspektiv) på anslagsvis 5 - 10 %. En annen kliniker 
poengterte at optimalisering av insulinbehandling anses som mer betydningsfullt og til å ha et større 
potensial med tanke på reduksjon i HbA1c og risiko for utvikling av senkomplikasjoner, sammenlignet 
med den kliniske tilleggseffekten av dapagliflozin.  
 
Sekundær utfallsmål: 
For de sekundære utfallsmålene ble flere klinisk relevante effekter observert. Dapagliflozin ga en 
gjennomsnittlige vektnedgang på 4 %, som til forskjell fra effekten på HbA1c, virket å være stabilisert 
ved uke 52. I tillegg reduserte behandling med dapagliflozin gjennomsnittlig daglig insulindose med 
rundt 10 E, samtidig som en større andel pasienter oppnådde en reduksjon i HbA1c på ≥ 0,5 % uten 
alvorlige tilfeller av hypoglykemi (47,2 % for dapagliflozin versus 21,3 % for placebo). Pasientene 
hadde også mindre blodsukkersvingninger og lengre tid i målområdet med dapagliflozin («time in 
target glycemic range») sammenlignet med placebo. Et mer stabilt blodsukker og mindre blodsukker-
svingninger trekkes frem av klinikere som relevant for en del pasienter og noe som kan bidra til 
bedre livskvalitet. 
 
Legemiddelverkets totalvurdering:  
Effektstørrelsen for DEPICT BMI ≥ 27 var på samme nivå som for den totale studiepopulasjonen i 
DEPICT1 og DEPICT2. Legemiddelverket vurderer at relative effektmål vist i DEPICT BMI ≥ 27 er 
overførbar til aktuell norsk klinisk praksis.  
 
Basert på resultatene fra DEPICT BMI ≥ 27 vurderer Legemiddelverket at varighet av effekt med 
tanke på HbA1c-reduksjon er uavklart, og det foreligger ikke tilstrekkelig evidens til å si at effekten vil 
vedvare over et livstidsperspektiv. Effektstørrelsen på HbA1c er kun av marginal klinisk relevans, og 
det mangler langtidsdata på harde endepunkter. Dette resulterer i at ekstrapolering av langtidseffekt 
fra DEPICT-studiene må baseres på antakelser og at dette er et vesentlig usikkerhetsmoment i denne 
metodevurderingen.  
 
Selv om det er knyttet usikkerhet til den kliniske relevansen av en liten reduksjon i HbA1c, viste 
dapagliflozin andre gunstige effekter knyttet til vektnedgang og mindre blodsukkersvingninger (dvs. 
økt «time in target glycemic range») som vil være nyttig for pasienter med ukontrollert T1DM og 
BMI ≥ 27 kg/m2. 
 

3.4.2 Bivirkninger 
Innsendt klinisk dokumentasjon 
I følge preparatomtalen er de hyppigste rapporterte bivirkningene av dapagliflozin hos pasienter med 
T1DM genitale infeksjoner, hyppigst sett hos kvinner. Dette tilsvarer sikkerhetsprofilen sett hos 
pasienter med T2DM. Imidlertid øker dapagliflozin risikoen for DKA hos pasienter med T1DM i 
forhold til hos pasienter med T2DM. I EMA sin utredning for markedsføringstillatelse ble 
pasientpopulasjonen derfor innskrenket til å gjelde kun pasienter med BMI på 27 kg/m2 og høyere, 
som viste en bedre sikkerhetsprofil (9). AstraZeneca ble pålagt å gjennomføre ytterligere 
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sikkerhetsstudier etter godkjenning for å evaluere effekten av nye målrettede risikominimeringstiltak 
inkludert i preparatomtalen, og for å bestemme frekvensen av DKA hos pasienter med T1DM 
behandlet med dapagliflozin. Tabell 6 viser en oversikt over bivirkninger fra DEPICT BMI ≥ 27.  
 
Tabell 6: Bivirkninger rapportert fra den samlede subgruppeanalysen 

 
 
 
Innsendt modell 
Modellen har inkludert bivirkningene DKA, urinveisinfeksjoner, genitale infeksjoner og hypoglykemi. 
Disse er vist i tabell 7. 
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Tabell 7: Bivirkninger brukt i helseøkonomisk modell 

 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket mener bivirkninger inkludert i analysen virker rimelig, men påpeker at det er 
usikkerhet knyttet til frekvensen av DKA. Legemiddelverket vurderer at dokumentasjon for DKA må 
tolkes med forsiktighet fordi resultatene bygger på en «post-hoc»-analyse som kan føre til skjevheter 
diskutert i kapittel 3.1. Selv om pasientene i DEPICT-studiene fikk god oppfølging, gjentatt opplæring 
i overvåkning av ketoner og risiko for utvikling DKA, kunne åpenbart ikke alle tilfeller av DKA 
forhindres. Legemiddelverket anser det som rimelig at risikoen for DKA generelt vil være høyere i 
norsk klinisk praksis sammenlignet med en godt kontrollert og kortvarig studie.  Dette støttes av 
klinikere Legemiddelverket har kontaktet. DKA blir vurdert av klinikere som en stor utfordring og en 
betydelig ulempe med dapagliflozin. DKA er en potensielt livstruende tilstand. Klinikerne trakk også 
frem at effekten på blodsukkerreduksjon er liten, og at de vil være tilbakeholdne med å forskrive 
dapagliflozin til sine pasienter på grunn av den økte risikoen for DKA. Det ble også stilt spørsmål ved 
om økt fokus på DKA og måling av ketoner regelmessig ville være en tilleggsbelastning for denne 
pasientgruppen. 

 
Intensivert insulinbehandling kan gi økt risiko for episoder med hypoglykemi. I dapagliflozin-armen 
ble insulindosen redusert med ca. 10 % sammenlignet med placebo-armen. Tilleggsbehandling med 
dapagliflozin ble assosiert med en redusert risiko for utvikling av alvorlig hypoglykemi i DEPICT BMI ≥ 
27. Selv om Legemiddelverket mener det kan være klinisk plausibelt at tilleggsbehandling med 
dapagliflozin kan redusere antall tilfeller av alvorlig hypoglykemi basert på en redusert insulindose, 
virker risikoen for utvikling av hypoglykemi ikke nevneverdig forskjellig mellom dapagliflozin- og 
placebo-armen basert på innsendt datagrunnlag. Videre stiller Legemiddelverket spørsmål ved 
AstraZenecas valg for å justere tilfeller av hypoglykemi for «exposure-adjusted incidence rate per 100 
patient years» i innsendt analyse. Det er uklart for Legemiddelverket hvorfor eksponeringstiden var 
kortere i placeboarmen, selv om pasientene i placeboarmen hadde en gjennomsnittlig høyere 
eksponeringstid og lavere sannsynlighet for seponering av behandling (også som følge av 
bivirkninger) enn tilfellet var for intervensjonsarmen. Legemiddelverket etterspurte derfor en 
begrunnelse fra AstraZeneca om dette. AstraZeneca hadde ingen forklaring som fant støtte i 
datagrunnlaget og pekte på at det kan være forhold utenfor det det finnes data for som kan forklare 
årsaken.  
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Legemiddelverket har ikke vurdert bivirkninger ytterligere fordi modellen ikke er anvendt, se Kapittel 
4.  

3.4.3 Helsenytte/helsetap 
Innsendt dokumentasjon 
I DEPICT studiene rapporterte pasientene helserelatert livskvalitet (HRQoL) med både det 
sykdomsspesifikke Diabetes Treatment Satisfaction Questionaire (DTSQ) skjemaet og med det 
generiske EQ-5D (3L) skjemaet. Helsenytte relatert til behandling med dapagliflozin inngår ikke i 
modellen. AstraZeneca har på forespørsel fra Legemiddelverket sendt inn data på DTSQ og EQ VAS 
(visuell analog skala, en skala fra 0 til 100).  
 
AstraZeneca har benyttet seg av eksterne kilder for å estimere helserelatert livskvalitet i modellen. I 
2018 oppdaterte AstraZeneca et publisert systematisk litteratursøk av Smith-Palmer et al. fra 2016 
(12) for å finne ulike livskvalitetsvekter relatert til helsetilstander og bivirkninger hos pasienter med 
T1DM. Tabell 8 og tabell 9 oppsummerer funn fra det oppdaterte søket i 2018. AstraZeneca utførte 
en ytterligere oppdatering av litteratursøket i 2019, men dette søket identifiserte ingen nye 
relevante studier. 
 
 
Tabell 8:Nytteverdier identifisert av AstraZenecas oppdaterte litteratursøk  for relevante helsetilstander 
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T1DM (study 
population) 

0.801  
(0.787–1.000*) NR 0.91 

(0.14) 
0.79 
(0.1) 0.88 0.839 

(0.231) 
0.90 
(0.11) 

0.87 
(0.19) 

0.80 
(0.16) 

0.79 
(0.24) 

T1DM (without 
complications) NR 0.885 

(0.030) NR NR NR NR NR NR NR NR 

Hypoglycaemia 

NS: 0.801 (0.887–
1.000*)  
Low frequency 
severe: 0.801 
(0.756–1.000*)  
High frequency 
severe: 0.737 
(0.728–1.000*)  
Nocturnal: 0.801 
(0.787–1.000*)  

NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

BDR: Background Diabetic Retinopathy; BMI: body mass index; CVD: Cardiovascular Disease; DKA: Ketoacidosis; GFR: 
glomerular filtration rate; NR: not reported; NS: non-severe; NSHE: non-severe hypoglycaemia event; PDR: Proliferative 
Diabetic Retinopathy; SD: standard deviation; SHE: severe hypoglycaemia event; SVL: severe vision loss; T1DM: type 1 diabetes 
mellitus; UTI: urinary tract infection; *reported as interquartile range 
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Tabell 9: Reduksjoner i nytteverdier identifisert av AstraZenecas oppdaterte litteratursøk 

 
AstraZeneca har ikke gitt en begrunnelse eller vurdering på hvilke nyttevekter som er relevante å 
bruke i den helseøkonomiske modellen fra litteratursøket. 
 
Innsendt modell 
Nyttevekt og nyttereduksjoner i  innsendt modell består hovedsakelig av nyttevekter fra 
regresjonsmodeller av Peasgood et al (13) og NG17 (14). NG17 er retningslinjer for behandling av 
diabetes utviklet av britiske myndigheter, men det virker som at AstraZeneca stort sett har anvendt 
en publikasjon av Beaudet et al (15) som kilde hentet fra NG17. Disse er oppsummert i tabell 10. 
Modellen legger inn et nyttetap basert på en rekke mikro- og makrovaskulære hendelser, samt 
bivirkninger. Beregning og utviklingen av helserelatert livskvalitet i modellen gjøres ved at alle 
pasientene ved modellstart har en baseline nyttevekt, hentet fra Peasgood et.al. For hver hendelse 

Study De Mata et al. 
Peasgood et al. 

Raymakers et al. Santos et 
al. Fixed effects 

model 
Random 

effects model 

Change in BMI NR 0.0052  
(SE 0.002) 

0.0028  
(SE 0.001) 

0.046  
(95% CI: –0.107, 
0.014)* 

0.016* 

Hypoglycaemia 0.038  
(SD 0.019)# 

0.0020  
(SE 0.002)# 

0.0022  
(SE 0.001)# NR 0.042# 

CVD NR NR 

0.0242  
(SE 0.053)§ 
0.0327  
(SE 0.048)‡ 

–0.013  
(95% CI: –0.103, 
0.129) 

NR 

BDR 0.068  
(SD 0.034) 

0.0544  
(SE 0.023) 

0.0265  
(SE 0.011) NR NR 

PDR 0.068 NR 0.0288  
(SE 0.026) NR NR 

SVL NR NR 0.0592  
(SE 0.062) NR NR 

Microalbuminuria NR NR 0.0105  
(SE 0.028) NR NR 

Dialysis NR NR 0.0097  
(SE 0.050) 

NR NR 
Transplant NR NR NR NR 

Neuropathy NR 0.0497  
(SE 0.043) 

0.2361  
(SE 0.032) NR NR 

Uncomplicated 
foot ulcer NR 0.1042  

(SE 0.119) 
0.1245  
(SE 0.052) NR NR 

Minor amputation NR NR 0.1172  
(SE 0.055)* 

NR NR 
Major amputation NR NR NR NR 

DKA NR -0.0119  
(SE 0.011) 

0.0091  
(SE 0.010) NR NR 

BDR: Background Diabetic Retinopathy; BMI: body mass index; CI: Confidence Interval; CVD: Cardiovascular Disease; DKA: 
Ketoacidosis; FE: fixed effects; GFR: glomerular filtration rate; NR: not reported; PDR: Proliferative Diabetic Retinopathy; RE: 
random effects; SD: standard deviation; SE: standard error; SVL: severe vision loss; UTI: urinary tract infection 
* overweight/obesity (BMI > 25 kg/m2); # severe episodes; § Myocardial infarction; ‡ stroke; ** A single utility value reported 
for amputation;  A single utility value reported for dialysis and transplant  
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som inntreffer, trekkes nyttetapet for inneværende modellsyklus og resten av modellens 
tidshorisont. Unntaket fra dette er hendelser relatert til nyttegevinst/-tap forbundet med BMI og AE. 
Dersom en pasient opplever flere hendelser i modellen, vil nyttetapet adderes og akkumuleres.  
 
Tabell 10: Nyttetap ved senkomplikasjoner og bivirkninger i AstraZenecas basecase  
  Nyttevekt Kilde Forklaring 

Baseline utility 0,890 Peasgood (13) 
Based on the REM and Norwegian baseline 
data: Age, %females, %smokers, BMI and 
HbA1c 

Event disutility       

CVD - Initial year 0,098 NG 17; Beaudet (15) 
Weighted* average of MI (-0.055; 25%), IHD 
(-0.09; 33%), CHF (-0.108; 26%) and stroke (-
0.164; 16%) 

CVD - Subsequent years 0,098    
BDR - Initial year 0,054 Peasgood (13) Fixed-effect model 
BDR - Subsequent years 0,054    

PDR - Initial year 0,070 NG 17; Beaudet (15) “Proliferative diabetic retinopathy laser 
treated” 

PDR - Subsequent years 0,070    
SVL - Initial year 0,074 NG 17; Beaudet (15)   
SVL - Subsequent years 0,074    
Macular edema - Initial year 0,040 NG 17; Beaudet (15)   
Macular edema - Subsequent 
years 0,040    

Microalbuminuria - Initial year 0,000 NG 17; Beaudet (15)   
Microalbuminuria - Subsequent 
years 0,000     

Macroalbuminuria- Initial year 0,017 Thokala et al (16), 
Coffey et al (17) 

Assumed equal with and without impaired 
GFR 

Macroalbuminuria - Subsequent 
years 0,017     

Impaired GFR - Initial year 0,017     
Impaired GFR - Subsequent 
years 0,017     

Dialysis - Initial year 0,172 NG 17; Beaudet (15) Weighted average of HD (78%) and PD 
(22%)# 

Dialysis - Subsequent years 0,172     
Transplant - Initial year 0,023 NG 17; Beaudet (15)   
Transplant - Subsequent years 0,023     
Neuropathy - Initial year 0,084 NG 17; Beaudet (15)   
Neuropathy - Subsequent years 0,084     
Uncomplicated foot ulcer - Initial 
year 0,125 Peasgood (13) “foot ulcer” from Random-effects model 

Uncomplicated foot ulcer - 
Subsequent years 0,125     

Deep foot infection - Initial year 0,170 NG 17; Beaudet (15) “active ulcer” 
Deep foot infection - Subsequent 
years 0,170     

Foot ulcer and critical ischaemia 
- Initial year 0,170  NG 17; Beaudet (15) “active ulcer”  

Foot ulcer and critical ischaemia 
- Subsequent years 0,170     

Minor amputation - Initial year 0,117 Peasgood (13) “amputation” from Random-effects model 
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Minor amputation - Subsequent 
years 0,117   

Major amputation - Initial year 0,117 Peasgood (13)  “amputation” from Random-effects model 
Major amputation - Subsequent 
years 0,117     

BMI utility       
Utility decrement associated with 
weight gain 0,0052 Peasgood (13) Fixed-effect model 

Utility increment associated with 
weight loss 0,0052 Peasgood (13) Fixed-effect model 

Adverse events       

Hypoglycaemia 0,000 Currie et al (18) Frequency of hypoglycaemia affects Fear of 
hypoglycaemia score which affects utility 

DKA 0,000 NG17   
UTI or genital infection 0,003 Barry et al (19)   

*: Weights based on incident rates 2012-13 from Table S8 in supplement to Rawshani et al (2017); BDR: background diabetic retinopathy; 
CVD: cardiovascular disease; DKA: Diabetic Ketoacidosis; GFR: glomerular filtration rate; HD: haemodialysis; PD: peritoneal dialysis; PDR: 
proliferative diabetic retinopathy; SVL: severe visual loss; UTI: Urinary tract infection; SE: standard error. 

 
Peasgood er en studie fra 2016 som har estimert nyttereduksjoner ved en rekke komplikasjoner 
assosiert med T1DM. Data fra 2 341 pasienter ble samlet inn i forbindelse med et britisk 
opplæringsprogram og det ble utviklet ulike regresjonsmodeller for tre ulike nyttevektsinstrumenter 
(EQ-5D, Sf-6D og EQ-VAS). E5-5D-3L ble konvertert til nytteverdier ved å anvende britiske 
tariffer (20). Regresjonene hadde som intensjon å passe helsetilstandene til Sheffield modellen, en 
annen modell for T1DM pasienter. Det ble utviklet to lineære regresjonsmodeller, en «fixed effect 
model» (FEM) og en «random effects model» (REM). I følge publikasjonen er FEM mest robust for 
skjevheter da den justerer for uobservert tidseffekt fra modellen, men fordi de ikke hadde nok 
observasjoner for å gjennomføre dette på alle variablene, utførte de også en REM. REM inkluderte 
de samme variablene og antagelsene som FEM, bortsett fra at den ikke justerte for tidseffekter og er 
derfor mer utsatt for skjevheter.  
 
AstraZeneca har brukt REM til å estimere helsenytte ved modellstart med justering for andel kvinner, 
andelen røykere, BMI og HbA1c-nivå basert på data fra diabetesregisteret. AstraZeneca har valgt å 
benytte verdier hentet fra Peasgood som var statistisk signifikante, hvorav FEM ble foretrukket over 
REM i tilfeller der begge verdiene viste statistisk signifikans.   
 
Beaudet sin publikasjon omhandler et systematisk søk med formål om å identifisere EQ-5D 
nyttevekter for bruk i en helseøkonomisk modell for pasienter med T2DM.  
 
Legemiddelverkets vurdering  
Legemiddelverket foretrekker data på nyttevekter hentet direkte inn fra hovedstudien. AstraZeneca 
har valgt å ikke bruke HRQoL data samlet inn i DEPICT i modellen og begrunnet dette med at studien 
ikke hadde styrke til å vise forskjeller i DTSQ eller EQ-5D-3L skår. Legemiddelverket etterspurte EQ-
5D data fra DEPICT BMI ≥ 27. AstraZeneca sendte imidlertid kun data samlet inn med instrumentene 
EQ VAS og DTSQ for den relevante subgruppen. 
 
Nyttevektene som er benyttet i modellen baserer seg på en rekke ulike kilder. AstraZeneca sin 
begrunnelse for valg av kilde til nyttevekter fremstår uklar. Legemiddelverket mener at dette 
medfører risiko for bias. De velger hovedsakelig resultatene fra litteratursøket (Peasgood), og «fyller 
inn» hull med andre kilder (NG 17, mm.). Dette kan være et resultat av at de ikke har utført et eget 
systematisk litteratursøk i forbindelsene med innsending av dokumentasjon til gjeldende 
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pasientpopulasjon og indikasjon, men heller oppdaterte et søk som var tilpasset en annen modell. 
Det hadde derfor vært ønskelig med et egendefinert søk med søkekriterier tilpasset hendelsene i 
modellen som er anvendt.  
 
Bivirkninger 
AstraZeneca har inkludert nyttereduksjon for bivirkningen urinveisinfeksjon, men ikke for DKA eller 
hypoglykemier. Dette virker ikke plausibelt da DKA og hypoglykemier er ansett å være mer alvorlig.  
 
Legemiddelverket har ikke vurdert eller validert nyttevektene ytterligere fordi modellen ikke er 
anvendt (se Kapittel 4), men vil allikevel påpeke at vi stiller oss kritiske til tilnærmingen som er 
benyttet.  
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4 Økonomisk analyse  
AstraZeneca har levert inn en kostnad-per-QALY analyse (CUA) der dapagliflozin gitt i tillegg til 
insulinbehandling sammenlignes med insulinbehandling alene. Den innsendte analysen er en 
pasientsimuleringsmodell som modellerer sammenhengen mellom reduksjon i HbA1c og vekt og 
utvalgte helsetilstander. Modellen beregner merkostnader og helsegevinster i form av vunne leveår 
og kvalitetsjusterte leveår (QALYs) for tilleggsbehandling med dapagliflozin. Formålet med den 
innsendte modellen er å beregne kostnadseffektiviteten av dapagliflozin i behandling ved T1DM 
pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med insulin alene. 

 Modell, metode og forutsetninger 
Modellbeskrivelse  
Modellen som er anvendt i CUA-en er en tidligere publisert mikrosimuleringsmodell, kalt 
Cardiffmodellen, tilpasset til norske forhold. Modellen simulerer sykdomsprogresjon samt 
komplikasjoner som følge av grunntilstanden og hendelser relatert til behandling, i et 
livtidsperspektiv. Dette gjøres ved å koble endringen i HbA1C og vekt til risiko for fremtidige 
komplikasjoner. Risikoligninger hentet fra DCCT/EDIC studiene brukes til å modellere mikrovaskulære 
hendelser, mens det svenske diabetesregisteret brukes til å modellere makrovaskulære 
komplikasjoner. Figur 4 viser en skjematisk fremstilling av modellstruktur og bevegelse mellom de 
ulike helsetilstandene. Den helseøkonomiske modellen følger en Markov-struktur med 
overgangssannsynligheter og simulerer senkomplikasjoner relatert til T1DM.  
 
Pasientpopulasjonen som analyseres er karakterisert ved demografi- og risikofaktorer (for eksempel 
vekt og HbA1c-nivå) som tilsvarer T1DM pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved 
insulinbehandling alene. Risikoen for diabetesrelaterte hendelser avhenger av karakteristika ved 
modellstart og risikofaktorer som kjønn, alder, HbA1c og vekt. Risikofaktorene har naturlige forløp og 
de to sistnevnte påvirkes av behandling med dapagliflozin. 1 000 pasienter blir individuelt simulert 
med en «fixed time increment discrete event» (Monte Carlo) simulering. Hvert simulerte individ av 
kohorten beveger seg gjennom modellen i 6-måneders sykluser. Ved hver syklus blir individene 
sjekket for diabetesrelaterte hendelser og reduksjon i helsenytte og kostnader assosiert med 
hendelsene blir registrert. Når alle individene har nådd modellens tidshorisont, slutter 
modellkjøringen. Da blir alle kostnader, leveår og kvalitetsjusterte leveår summert.  
 
For ytterligere informasjon om Cardiffmodellen henvises det til publisert artikkel (21).  
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Figur 4: Flytdiagram av innsendt modell 

Helsestadier i modellen: 
Mikrovaskulære risikoligninger 
Retinopati og makulært ødem 
Risikoligninger for retinopati og makulært ødem er basert på data fra DCCT/EDIC. Disse 
helsetilstandene kan igjen lede til alvorlig synstap, som baserer seg på verdier fra en annen 
helseøkonomisk analyse av Javitt et al (22). Ligningene er hovedsakelig avhengig av risikofaktorene 
varighet av diabetes og Hba1c.  
 
Nefropati 
Nefropati består av mikroalbuminuri eller makroalbuminuri med eller uten svekket GFR. Dette kan 
igjen lede til nyresvikt med behov for dialyse og nyretransplantasjon. Kilde for risikoligningene for 
disse tilstandene er basert på DCCT/EDIC, britisk nyreregister (23) og en observasjonsstudie av 
pasienter med T1DM og T2DM (24). Disse ligningene er avhengig av risikofaktorene varighet av 
diabetes, HbA1c og blodtrykk.  
 
Nevropati 
Nevropati består av fotsår og kritisk iskemi, ukomplisert fotsår og dyp fotinfeksjon som kan føre til 
liten (minor) eller stor (major) amputasjon. De ulike risikoligningene er basert på data fra DCCT/EDIC 
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og en annen helseøkonomisk modell (25). Hendelsene er avhengig av risikofaktorene varighet av 
diabetes, HbA1c og blodtrykk. 
 
Ketoacidose 
Ketoacidose er modellert som en akutt hendelse basert på en svensk observasjonsstudie av T1DM og 
T2DM pasienter (26). Ketoacidose er også inkludert som en bivirkning av behandling med 
dapagliflozin definert etter ulik alvorlighetsgrad. 
 
Makrovaskulære risikoligninger 
I modellen inkluderes de kardiovaskulære hendelsene hjerteinfarkt, slag eller kardiovaskulær død. 
Risikoligninger relatert til disse baserer seg hovedsakelig på data fra det Svenske diabetesregistret. 
Varighet av diabetes, alder ved diagnose, HbA1c og BMI er de viktigste parameterne som påvirker 
disse ligningene. 
 
Hypoglykemi og bivirkninger 
Hypoglykemier og bivirkninger er avhengig av behandlingsregimet. Se Kapittel 3.4.2 for en 
beskrivelse av bivirkninger som inngår i modellen.  
 
Mortalitet 
Flere av risikoligningene for de makrovaskulære hendelsene inkluderer død. I teknisk rapport av 
Cardiffmodellen (27) står det at britiske overlevelsestabeller er brukt til å estimere 
bakgrunnsmortalitet. AstraZeneca har ikke oppgitt om de har lagt inn bakgrunnsmortalitet basert på 
norske data eller om det er de britiske som ligger til grunn.   
 
Legemiddelverkets vurdering 
Mikrosimuleringsmodeller er en vanlig og veletablert metode ved helseøkonomiske analyser. 
Cardiffmodellen er beskrevet i faglitteraturen gjennom egen publikasjon, en systematisk oversikt 
over ulike T1DM modeller (28) og er i tillegg brukt i metodevurderinger i andre land (29, 30).  
Modellen ligner i stor grad på mikrosimuleringsmodellen som ble brukt i Legemiddelverkets tidligere 
metodevurdering av dapagliflozin ved diabetes type 2 (T2DM) (31). Det er positivt at 
Legemiddelverket selv kan endre baseline pasientkarakteristika og behandlingseffekter (HbA1c og 
vekt) i modellen. Men modellen inneholder mange komponenter som for det første gjør at det tar 
lang tid å endre slike parametere, og for det andre, gjør den kompleks. Dette går ut over 
transparensen. Dette er kjente trekk ved mikrosimuleringsmodeller.   
 
Vurdering av validitet 
Kompleksiteten til modellen gjør det tungvint å validere hvordan effekten av dapagliflozin er 
modellert. I publikasjonen til Cardiffmodellen (21) argumenteres det for at den er validert. Men 
modellen sine predikasjoner på senkomplikasjoner ved T1DM ble validert med de samme dataene 
som hovedsakelig ble brukt til å beregne risikoligningene (DCCT/EDIC). Det er dermed en svakhet at 
Cardiffmodellen mangler god, ekstern validering. Det vil heller ikke være rimelig å validere mot andre 
modeller, da stort sett alle T1DM-modeller baserer seg på de samme dataene, nemlig de overnevnte 
fra DCCT-EDIC.  
 
For å validere om modellen predikerer behandlingseffekten av dapagliflozin som observert i DEPICT 
BMI ≥ 27, valgte Legemiddelverket å kjøre modellen med samme varighet som studien, dvs. 1 år. 
Prediksjonene i modellen etter 1 år presentert i tabell 11 viser en reduksjon i mikro- og 
makrovaskulære hendelser som følge av behandling med dapagliflozin. AstraZeneca har, på 
forespørsel fra Legemiddelverket, ettersendt data på kardiovaskulære hendelser fra DEPICT. De 
hadde ikke data for subgruppen BMI ≥ 27, og oppga derfor i stedet data fra hele studiepopulasjonen. 
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Disse er presentert i tabell 12. Legemiddelverket ba også om å få tilsendt studiedata på 
mikrovaskulære hendelser (retinopati, nevropati eller nefropati), men AstraZeneca ettersendte ikke 
slike data fra DEPICT, med begrunnelse i at slike tall ikke forelå, hverken for subpopulasjonen eller 
totalpopulasjonen. 
 
Tabell 11: Predikasjoner på hendelsene for 1 000 simulerte pasienter i innsendt modell (AstraZenecas basecase) med 1 års 
tidshorisont. 
Per Cohort Control   Treatment   Difference 
Cardiovascular disease      

Non-fatal  5,2  4,8  -0,4 
Fatal 3,2  3,1  -0,1 

Retinopathy and macular oedema      
BDR 33,5  29,4  -4,2 
PDR 4,1  3,3  -0,8 
Severe vision loss 0,3  0,3  0,0 
Incident macular oedema 12,9  10,6  -2,3 

Nephropathy      
Micro albuminuria 17,8  15,2  -2,5 
Macro albuminuria 14,7  13,7  -0,9 
Impaired GFR 8,1  7,8  -0,3 
ESRD 0,0  0,0  0,0 
Transplant 0,0  0,0  0,0 

Neuropathy      
DPN 26,9  22,4  -4,4 
Uncomplicated ulcer 16,8  16,6  -0,3 
Deep foot infection 9,6  9,6  0,0 
Foot ulcer and critical ischaemia 1,8  1,8  0,0 
Minor amputation 1,5  1,4  -0,1 
Major amputation 0,5  0,5  0,0 
Fatality 1,2  1,2  0,0 

      
Ketoacidosis      

All episodes 9,9  16,7  6,8 
Fatality 0,0  0,0  0,0 

Hypoglycaemia      
Symptomatic 25 014,0  24 101,7  -912,3 
Nocturnal 0,0  0,0  0,0 
Severe 239,4  160,8  -78,6 
Fatality 0,0  0,0  0,0 

      
Total event-related deaths* 4,4  4,3  -0,1 
Total other deaths 1,3  1,2  0,0 
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Tabell 12: Kardiovaskulære hendelser etter 52 uker i DEPICT 1 og DEPICT 2. 
  Dapagliflozin 5mg Placebo 

  DEPICT-1 DEPICT-2 DEPICT-1 DEPICT-2 
Number of patients n = 277 n = 271 n = 260 n = 272 
Cardiovascular events per 
study 1 1 1 3 

Cardiovascular events, 
total 2 4 

Total number of patients 548 532 
Cardiovascular event per 
1000 patients 3,65 7,52 

 
AstraZeneca argumenterer for at studiedata presentert i tabell 12 viser større andel hendelser per 
1 000 pasient, både for totale kardiovaskulære hendelser og for forskjellen mellom 
behandlingsarmen og komparator. Derfor mener de at modellens predikasjoner er konservative i 
forhold til observasjonene i studien. Legemiddelverket er ikke enige i dette argumentet. For det 
første samsvarer resultatene dårlig med studiedata etter 1 års tidshorisont i modellen, som tilsvarer 
studielengden. En av fordelene som ofte trekkes frem med mikrosimulering som 
modelleringstilnærming er dens evne til å kunne gjøre mer detaljerte predikereringer på numerisk 
lavere og mer detaljerte verdier/endepunkter, enn harde endemål. Dersom dette hadde vært tilfellet 
ville modellen vært bedre enn det den tilsynelatende er, til å predikert resultater på linje med det 
som ble vist i studien. For eksempel oppstår det tre fatale kardiovaskulære hendelser i modellen som 
ikke fremkommer i studiedata. Dette antyder at modellen overestimerer kardiovaskulær død. For det 
andre, har Legemiddelverket ikke mottatt studiedata på mikrovaskulære hendelser fra AstraZeneca, 
og har derfor ikke hatt muligheten til å vurdere modellens prediksjoner på disse hendelsene.  
 
Vurdering av risikoligninger 
Ulike kilder danner grunnlaget for risikoligningene i modellen, hvorav EDIC/DCCT er hovedgrunnlaget 
for de fleste risikoligningene. Disse dataene er basert på en britisk studiekohort fra 80/90-tallet med 
formål å undersøke om intensivering av blodsukkerkontroll reduserer frekvens og alvorlighet av 
mikrovaskulære komplikasjoner. Disse pasientene hadde en reduksjon i HbA1c av klinisk betydning 
over flere år. Det er usikkert hvorvidt ligninger basert på disse dataene er overførbare til norsk klinisk 
praksis i dag siden kohorten er fra mer enn 30 år tilbake, samt at observert effekt på HbA1c ved 
behandling med dapagliflozin er marginal sammenlignet med det som ble observert i EDIC/DCCT.  
 
Klinikere Legemiddelverket har vært i kontakt med bekrefter at tillegg av en SGLT2 hemmer har en 
mindre betydning for HbA1c enn optimalisering av insulinbehandling hos aktuelle pasienter med 
T1DM. Klinikere anslår at dette også gjelder for utvikling av mikrovaskulære senkomplikasjoner.  

 
Legemiddelverket mener at data fra de ulike kildene som er anvendt til å kalkulere risikoligninger 
ikke er representativt for studien som ligger til grunn og at modellen dermed ikke er en god kilde til å 
estimere kostnadseffektivitet.  
 
Legemiddelverket har ikke vurdert risikoligningene ytterligere. 
 
Legemiddelverkets totalvurdering: 
Legemiddelverket har gjennomgått parameterne i innsendt modell i et forsøk på å validere 
inputverdiene som er benyttet for å estimere gevinst i modellen. Når man benytter eksterne ferdig 
utviklede sykdomsspesifikke modeller er faren stor for at legemiddelet som skal vurderes har 
egenskaper som modellen ikke har tilsvarende forutsetning for å fange opp, herunder både negative 
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og positive egenskaper. Dette i motsetning til modeller som er tilpasset studiens primære og 
sekundære endepunkter, og som ikke i like stor grad krever innhenting av eksterne data.  
Etter en helhetlig vurdering velger Legemiddelverket å ikke bruke modellen på grunn av usikkerheten 
i risikoligningene og de tilhørende inputverdiene som ikke gir grunnlag for å beregne en plausibel 
IKER. Utfordringene med den innsendte modellen og dens inputverdier er som følger: 
 

1. Modellens predikasjoner gjenspeiler ikke observerte studiedata etter 1 år, noe som gjør at vi 
ikke har tro på modellens evne til å produsere troverdige predikasjoner over tid.  

2. Etableringen av relativ effekt er integrert i modellens risikolikninger basert på en rekke ulike 
kilder. Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt den marginale reduksjonen i HbA1c som vist i 
DEPICT-studiene fører til den reduksjonen i mikro- og kardiovaskulære hendelser og 
livsforlengelse som modellen predikerer, eller om dette kun skyldes bevegelser innenfor 
konfidensintervallet gjennom mikrosimuleringens tilfeldige trekninger.    

3. Dapagliflozin har en klinisk relevant effekt når det kommer til bedret regulering av 
blodsukker, noe modellen ikke fanger opp.  

4. AstraZeneca har valgt å ikke benyttet nyttevektene samlet inn i DEPICT. Nyttevektene i 
modellen er basert på en rekke ulike kilder og inkluderer også nyttevekter på en annen 
pasientpopulasjon, T2DM.   

 
Legemiddelverket har derfor, på bakgrunn av vurderingene ovenfor, ikke gått videre med modellen 
og vil med det ikke presentere en IKER. Bruken av HbA1c som surrogatendepunkt er imidlertid 
tidligere godkjent i metodevurderinger av T2DM og Legemiddelverket vil derfor gå videre med å 
presentere kostnader knyttet til behandling med dapagliflozin og budsjettvirkninger. 
 

4.1.1 Behandlingskostnader 
Innsendt dokumentasjon 
Det antas at pasientene tar én tablett daglig iht. preparatomtale. 
 
AstraZeneca antar at 50 % av total insulindose er langtidsvirkende og 50 % er hurtigvirkende. I tillegg 
antas reduksjon i hurtigvirkende insulindose iht. studiedata. Totale insulinkostnader per enhet (E) 
multipliseres med daglig insulindose (E/kg) for både komparator og intervensjons-armen. 
Insulindosen ved baseline er antatt å være 74 E.  
 
For målinger av ketoner, har AstraZeneca antatt 2,5 og 1,25 blodstrips i måneden hhv. for 
dapagliflozin og insulinbehandling alene. Dette resulterer i 30 og 15 ketonmålinger årlig for de 
respektive behandlingsarmene.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Behandling med insulin individualiseres og det foreligger mange ulike behandlingsalternativer. 
Legemiddelverket er ikke sikker på om insulinreduksjonen observert i DEPICT er overførbar til norsk 
klinisk praksis. Legemiddelverket har derfor valgt å ikke presentere kostnader knyttet til 
insulinforbruk, men anerkjenner imidlertid at gjennomsnittlig insulindose for aktuelle pasienter som 
starter på dapagliflozin trolig vil gå noe ned. Dette kan gi en viss kostnadsbesparelse.  
  
Basert på innspill fra kliniske eksperter, mener Legemiddelverket at antall ketonmålinger ved 
behandling med dapagliflozin er høyere enn anslaget til AstraZeneca. Klinikere kommer til å anbefale 
at pasientene måler ketoner hver dag i 2-4 uker etter initiering av behandling deretter en gang per 
(annen) hver uke. Klinikerne kommer i tillegg til å anbefale alle pasientene å måle ketoner i blod, da 
det er mer presist enn ketonmålinger i urinen. Når det kommer til målinger hos pasienter på 
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insulinbehandling alene, anslår kliniske eksperter at svært få måler ketoner selv. Fordi dapagliflozin 
ikke burde initieres hos pasienter med risiko for DKA, er det grunn til å tro at pasientgruppen vi 
sammenligner med i komparatorarmen ikke måler ketoner.  
 
AstraZeneca har ikke tatt hensyn til kostnader relatert til ekstra oppfølging og monitorering hos 
spesialist ved behandling med dapagliflozin. I henhold til kliniske eksperter vil behandling med 
dapagliflozin kreve opplæring i ketonmålinger og om risiko for ketoacidose, symptomer og 
behandling av soppinfeksjoner i underlivet. I tillegg bør disse pasientene følges opp dobbelt så hyppig 
som pasienter på insulinbehandling alene.  Eksempelvis kan dette bety 1-2 ekstra fysiske oppmøter 
det første halvåret og 2-4 ekstra telefonkonsultasjoner det første året. 
 

 Legemiddelverkets analyse 
Legemiddelverket har utført egne beregninger for å estimere kostnader knyttet til behandling med 
dapagliflozin. Disse er presentert i tabell 13. Merk at disse beregningene kun gjelder for første året 
med dapagliflozin behandling. Legemiddelpriser er basert på apotekenes maksimale utsalgspris 
(AUP) ekskludert mva.  
 
Legemiddelverket har lagt inn 2 ekstra polikliniske konsultasjoner samt 50 ketonmålinger (blod) det 
første året på behandling med dapagliflozin basert på innspillene fra kliniske eksperter.  
 
Tabell 13: Legemiddelverkets estimerte legemiddel- og behandlingskostnader per pasient det første året på behandling med 
dapagliflozin. 

Behandlingskomponent Dapagliflozin Kilde og antagelse 

Dapagliflozin 5 mg  3 883 Max AUP eks. mva. Basert på pakning med 98 
stk. 

To ekstra besøk hos spesialist 3 304  
(1 652*2) 

DRG 910 A: Poliklinisk konsultasjon vedrørende 
diabetes mellitus 

Ketonstrimler 1 495 50 målinger basert på pakningspris 299 a 10 stk* 

Totale kostnader år 1: 8 682   
*Det foreligger ingen listepriser på ketonmålinger etter det Legemiddelverket er kjent med. Prisen varierer fra apotek til 
apotek, denne kostnaden er hentet fra: https://www.med24.no/hjemmetest/blodsukker/teststrimler/freestyle-precision-
ketonstrimler-10-stk?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTRiPrKkQe5oc3cTPyJWW_Y3rKH_ipxq3y2xqOjtSKbykfIb9-
ix1zhoCkLcQAvD_BwE 
 
Legemiddelverket har ikke utført ytterligere analyser da modellen ikke er anvendt.  
 
Det er dokumentert at tillegg av dapagliflozin gir en liten reduksjon i HbA1c, samt har en gunstig 
effekt på vekt hos aktuell pasientgruppe. Det er videre dokumentert en sammenheng mellom disse 
risikofaktorene og senkomplikasjoner hos pasienter med T1DM (3, 9). Med det tilgjengelige 
datagrunnlaget er det imidlertid vanskelig å slå fast hvor stor effekten på å forhindre 
senkomplikasjoner vil være. Legemiddelverket mener det er sannsynlig at dapagliflozin kan redusere 
senkomplikasjoner sammenlignet med placebo, men at denne effekten ikke kan kvantifiseres basert 
på de retrospektive analysene fra litteraturen som er brukt i den innsendte helseøkonomiske 
modellen. 
 

https://www.med24.no/hjemmetest/blodsukker/teststrimler/freestyle-precision-ketonstrimler-10-stk?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTRiPrKkQe5oc3cTPyJWW_Y3rKH_ipxq3y2xqOjtSKbykfIb9-ix1zhoCkLcQAvD_BwE
https://www.med24.no/hjemmetest/blodsukker/teststrimler/freestyle-precision-ketonstrimler-10-stk?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTRiPrKkQe5oc3cTPyJWW_Y3rKH_ipxq3y2xqOjtSKbykfIb9-ix1zhoCkLcQAvD_BwE
https://www.med24.no/hjemmetest/blodsukker/teststrimler/freestyle-precision-ketonstrimler-10-stk?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTRiPrKkQe5oc3cTPyJWW_Y3rKH_ipxq3y2xqOjtSKbykfIb9-ix1zhoCkLcQAvD_BwE
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Legemiddelverket har gjennomført en rekke metodevurderinger av diabeteslegemidler tidligere, 
herunder av dapagliflozin ved T2DM. Vi har sett på behandlingskostnad og effekt (HbA1c og vekt) av 
dapagliflozin ved T1DM i lys av input-data og resultater i disse tidligere metodevurderingene. Basert 
på dette vurderer Legemiddelverket at det er sannsynlighetsovervekt for at dapagliflozin er 
kostnadseffektiv behandling til pasienter med utilstrekkelig kontrollert T1DM og med BMI ≥27.  
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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) Forxiga får innvilget refusjon 
B) Forxiga 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).  
 
Legemiddelverket velger å ikke presentere budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten 
samlet fordi det er vanskelig å tallfeste slike kostnader samt at det forventes at disse kostnadene vil 
ha relativt lite innvirkning på helse- og omsorgstjenestenes budsjett.  
I starten på behandling med Forxiga vil det kreve ekstra besøk hos spesialist i forbindelse med 
opplæring og monitorering av bivirkninger. Men man kan tenke seg at dersom pasientene får en 
bedre kontrollert diabetes, vil dette kunne medføre færre besøk på sikt.  
 

 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. 
 
AstraZeneca har levert en budsjettkonsekvensanalyse med følgende forutsetninger: 

- Årskostnader for Forxiga og insulin er 12 425 og for insulin alene 7 580. Disse inkluderer 
kostnader for ketonstrimler.   

- 0,47 % av befolkningen i Norge har T1DM basert på årsrapporten til Norsk diabetesregister 
for voksne fra 2017 (32). Dette tilsvarer om lag 25 000 T1DM pasienter i Norge totalt i 2019. 

- Pasientpopulasjonen vokser i tråd med den generelle befolkningsveksten, med om lag 1 % 
årlig.  

-  av pasientene med T1DM vil være aktuelle for behandling med Forxiga, som tilsvarer 
 pasienter i år en. Dette er et estimat AstraZeneca har beregnet ut fra et dansk register 

på diabetes. 
- Basert på egne prognoser, har AstraZeneca estimert at  pasienter forventes å bli 

behandlet med Forxiga de fem neste årene.  
 

5.1.1 Legemiddelverkets estimat av antall pasienter som er aktuelle for 
behandling 

Legemiddelverket har valgt å bruke data fra Norsk diabetesregister fordi AstraZenecas estimat over 
hvor mange som vil være aktuelle for behandling ( ) ikke er verifiserbart. I tabell 3 i Kapittel 3 
fremkommer det at det var totalt 2 882 pasienter med T1DM, BMI ≥27, HbA1c ≥58 mmol/mol og 
eGFR >60 i 2018. Legger man til grunn at den estimerte dekningsgraden på 59 % også gjelder for 
denne undergruppen, blir pasientanslaget på 4 885. Alle disse pasientene vil imidlertid ikke være 
aktuelle for behandling med Forxiga siden de med risiko for DKA ikke skal ha behandling med Forxiga, 
samt at ikke alle pasienter med HbA1c >58 mmol/mol har ukontrollert diabetes. Klinikere synes det 
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er utfordrende å estimere anslag for pasientpopulasjon, men antyder at forskrivningen av Forxiga vil 
være tilbakeholden på grunn av risikoen for DKA. De anslår at mellom 25 - 75 % av aktuell 
pasientpopulasjon kan bli behandlet med Forxiga.  
 
Da det er krevende å anslå antall pasienter, velger Legemiddelverket å presentere tre ulike 
scenarioer: 
 

1. 25 % av relevante pasienter i diabetesregisteret (T1DM, BMI ≥27, HbA1c ≥58 og eGFR >60) 
behandles med Forxiga. 

2. 50% av relevante pasienter i diabetesregisteret (T1DM, BMI ≥27, HbA1c ≥58 og eGFR >60) 
behandles med Forxiga. 

3. 75 % av relevante pasienter i diabetesregisteret (T1DM, BMI ≥27, HbA1c ≥58 og eGFR >60) 
behandles med Forxiga. 
 

Klinikere anslår en økning i den relevante undergruppen (BMI ≥ 27) i årene framover i tråd med den 
generelle vektøkningen i samfunnet. Da det ikke foreligger noen gode tall for vektøkning i den 
generelle befolkningen, har ikke Legemiddelverket inkludert en slik vekst i budsjettberegningene. 
Legemiddelverket bruker imidlertid samme årlige vekst som AstraZeneca har anvendt for vekst i den 
generelle befolkningen.  
 
Gitt at Forxiga vil bli brukt i klinisk praksis som tilleggsbehandling ved T1DM, blir det derfor ingen 
erstatning av annen legemiddelbehandling. Dette betyr at Legemiddelverket setter konkurrerende 
legemidler til 0 i beregningene.  
 
Antall pasienter som forventes å bli behandlet med Forxiga (dapagliflozin) samt antall pasienter som 
forventes å bli behandlet med konkurrerende legemidler i de første fem årene, presenteres i tabell 
14. Dette gjelder for situasjonen der Forxiga (dapagliflozin) får forhåndsgodkjent refusjon.  
 
Tabell 14: Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Forxiga og konkurrerende legemidler over den neste 
femårs-perioden – dersom Forxiga refunderes. 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Forxiga, scenario 1 1 221 1 230 1 238 1 247 1 256 
Forxiga, scenario 2 2 443 2 460 2 477 2 494 2 512 
Forxiga, scenario 3 3 664 3 689 3 715 3 741 3 767 
Konkurrerende legemidler 0 0 0 0 0 

 

5.1.2 Estimat av utgifter per pasient 
Legemiddelverket velger å se bort fra kostnader relatert til insulinbruk i budsjettberegningene siden 
det ikke er en stor forskjell i insulinbruk for de som får Forxiga og de som behandles med insulin 
alene. Det er heller ikke relevant å inkludere kostnader forbundet med ketonmålinger i blodet siden 
disse ikke dekkes av folketrygden 3.  
 

                                                           
3 Merk at det ytes stønad til teststrimler til måling av ketoner i urin etter § 5 i blåreseptforskriften. I henhold til 
Helfos Produkt- og prisliste av forbruksmateriell ved diabetes koster en pakning 79 kr for 50 stk. Dersom 
pasientene kun måler ketoner i urinen, vil dette føre til en merkostnad på om lag 80 kr per pasient for 
folketrygden. 

https://www.helfo.no/produkt-og-prislister/produkt-og-prislister/Produkt-%20og%20prisliste%20diabetes.pdf/_/attachment/inline/5f4ac137-1fb6-4fe8-b25d-17c01c9baadc:795f882f1d068e5950f941edced32f5b444b8d78/Produkt-%20og%20prisliste%20diabetes.pdf
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For årlig legemiddelutgift per pasient, legger Legemiddelverket til grunn de samme 
legemiddelprisene som i tabell 13 i Kapittel 4, men inkludert mva. Dette gir en årlig legemiddelutgift 
per pasient per år på 4 857 kr (maks AUP inkl. mva).  
 

5.1.3 Budsjettvirkning 
De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i tabell 15. 
 
Tabell 15: Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av produkt ved aktuell indikasjon. 

  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Forxiga, scenario 1 5 931 669  5 973 191  6 015 003  6 057 108  6 099 508  
Forxiga, scenario 2 11 863 338  11 946 382  12 030 006  12 114 216  12 199 016  
Forxiga, scenario 3 17 795 008  17 919 573  18 045 010  18 171 325  18 298 524  

 
Budsjettvirkningene er forenklede og usikre. Faktorer som kan føre til lavere budsjettvirkninger enn 
det Legemiddelverket har beregnet er: 

- Inntreden av andre konkurrerende legemidler på markedet. 
- Dersom behandling med Forxiga leder til et lavere insulinbruk som observert i studien. 

 
Faktorer som kan føre til høyere budsjettvirkninger enn det Legemiddelverket har beregnet er: 

- Dersom pasientpopulasjonen blir høyere, for eksempel på grunn av økende andel av T1DM 
populasjonen som har BMI over 27 kg/m2. 

 
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 mellom 6 millioner og 18 millioner NOK inkl. 
mva i det femte budsjettåret.  
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
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6 Oppsummering og konklusjon 
Dapagliflozin er den første godkjente tilleggsbehandlingen hos pasienter med utilstrekkelig 
kontrollert T1DM. Legemiddelverket har i denne metodevurderingen utført en forenklet vurdering 
med tilhørende estimering av budsjettkonsekvenser. 
  
Legemiddelverket har vurdert nytte: 
Effektdokumentasjonen kommer fra de randomiserte, placebokontrollerte fase III-studiene DEPICT 1 
og DEPICT2 og bygger på en «post-hoc»-analyse som inkluderte pasienter med utilstrekkelig 
kontrollert T1DM og BMI ≥ 27 kg/m2. I denne «post-hoc»-analysen ga tilleggsbehandling med Forxiga 
en marginal reduksjon i HbA1c på 0,34 % etter 52 uker. Behandling med dapagliflozin ga i tillegg 
gunstige effekter som vektnedgang og mindre blodsukkersvingninger av klinisk betydning.  
 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk: 
Legemiddelverket mener at modellen ikke produserer plausible prediksjoner av mikro- og 
makrovaskulære hendelser og har derfor ikke utført en kostnad-per-QALY analyse. 
Kostnadseffektiviteten er derfor ikke beregnet.  
 
Årlig legemiddelkostnad for dapagliflozin er i underkant av 4 000 kroner (maks AUP ekskl. mva) per 
pasient. Tar man i tillegg hensyn til ekstra kostnader relatert til monitorering og opplæring, vil totale 
merkostnader ved behandlingen være på om lag NOK 8 600 per pasient det første året på 
behandling.  
 
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet: 
Utilstrekkelig kontrollert T1DM medfører risiko for diabetiske senkomplikasjoner som anses å være 
alvorlig. Legemiddelverket har ikke utført kvantitative beregninger av alvorlighetsgrad i denne 
metodevurderingen.  
 
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet: 
Siden den helseøkonomiske modellen ikke har blitt anvendt, har ikke Legemiddelverker kunnet 
beregne en IKER. Sammenhengen mellom tilleggsbehandling med dapagliflozin og 
senkomplikasjoner, sammenlignet med insulinbehandling alene, er ikke dokumentert og dermed 
heller ikke mulig å kvantifisere gjennom innsendt modell.  
 
Sikkerhetsdokumentasjon er usikker med tanke på risiko for DKA. Dette vil belyses i ytterligere 
sikkerhetsstudier pålagt av EMA etter MT-godkjenning.  
 
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger: 
Budsjettvirkningen ved å ta i bruk dapagliflozin som tilleggsbehandling ved ukontrollert T1DM vil 
være mellom om lag 6 millioner og 18 millioner NOK i år fem gitt dagens legemiddelpris. 
Budsjettberegningene er forenklede og usikre.  
 
Konklusjon: 
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Evidens fra kliniske studier har vist små forbedringer i reguleringen av blodglukose (redusert HbA1c, 
mindre blodsukkersvingninger), samt noe vektnedgang hos pasienter behandlet med dapagliflozin. 
Legemiddelverket mener at ressursbruken trolig står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt 
tilstandens alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  
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Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre Forxiga er under 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   
 
 
 
 
 

Statens legemiddelverk, 30-10-2020  

Hallstein Husbyn  Saksutredere 
enhetsleder Nils Gunnar Løvsletten 

Solveig Bryn 
David Mwaura 
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VEDLEGG 1 INNSPILL FRA BRUKERE (VEDLAGT SEPARAT) 
 
Kjønn: Kvinne  
Diabetesvarighet: 26 år 

 
 

1. Sykdomserfaring 
Legemiddelverket involverer kliniske eksperter i alle metodevurderinger. I dette innspillet er vi 
interessert i å forstå sykdommen fra pasientens perspektiv. Beskriv hvordan sykdommen påvirker 
pasienter og pårørendes daglige liv og hvordan sykdommen påvirker livskvalitet. Er det noen aspekter 
av sykdommen som er viktigere å kontrollere enn andre? 
 
På et generelt grunnlag vil jeg si at sykdommen min i stor grad påvirker mitt daglige liv, i den grad at 
man aldri kan ta «fri». Alt man gjør i hverdagen påvirker på en eller annen måte blodsukkeret. Jobb, 
prestasjons-situasjoner, trening, reise, alkohol – alle faktorer som påvirker reguleringen av min 
diabetes. Samtidig er diabetes en livslang kronisk sykdom som det går an å leve godt med, heldigvis, 
men det koster innsats. Alt som kan være med på å gjøre reguleringsjobben bedre og lettere er 
kjærkomment. 
 
 

2. Erfaring med dagens behandlingsalternativer 

Legemiddelverket undersøker nytten og kostnadene av nye legemidler sammenlignet med 
tilgjengelige behandlingsalternativer. Vi vil bruke din informasjon til å vurdere hvilken merverdi 
legemidlet gir for brukeren sammenlignet med dagens behandling. 
 
Beskriv hvordan dagens behandlingsalternativer er (spesifiser behandlinger). Beskriv fordeler, effekter, 
bivirkninger og mestring for pasient. 
 
Min behandling i dag er insulinpumpe (Tandem) med Novorapid. Brukt Novorapid siden 
sykdomsdebut i 1994. Bruker penn med Fiasp ved behov ved siden av. Har hatt god effekt av å bruke 
Fiasp i penn ved siden av ved høye blodsukker. Vil si at jeg har blitt ganske «avhengig» av det. Fiasp 
fungerte ikke for meg i pumpe. Mye lekkasjer i infusjonssettet, og smerter når jeg ga insulin via 
pumpen. Gikk derfor tilbake til Novorapid. Jeg har personlig bedre effekt av Fiasp, så jeg skulle ønske 
det funket å bruke i pumpa. Fiasp var nok et etterlengtet medikament etter mange år med diabetes 
type 1 og Novorapid. Synes at reguleringsjobben har blitt mer utfordrende jo eldre jeg blir. 
 
Beskriv også (hvis relevant) vanskeligheter knyttet til dagens behandling (kostnader, 
reiseutgifter, arbeidslivsutfordringer) og evt. vanskeligheter med å ta legemidlet. 
 
Behandling får jeg på Norsk Diabetessenter (NDS) utenfor Oslo. Samme diabeteslege siden 
sykdomsdebut i 1994. Veldig fornøyd med det. Har kveldspoliklinikk, noe som passer svært godt i en 
travel arbeidshverdag. Ingen utfordring med kostnader, reiseutgifter. 
 

3. Forventet effekt – forbedringer ved bruk av Forxiga 
Legemiddelverket er interessert i brukernes syn på hvilke faktorer vi bør legge vekt på i vår 
metodevurdering. 



Hvilke forbedringer forventer brukere og pårørende at nytt legemiddel skal gi og som de ikke får med 
dagens behandling? 
 
Hvordan kan dagligliv og livskvalitet for brukere, omsorgspersoner og familier bli annerledes hvis det 
nye legemidlet ga de forventede forbedringene? 
 
Hvilke bivirkninger påvirker valget av behandling? Ved bruk at Forxiga vil det være behov for noe ekstra 
overvåkning (målinger) av ketoner i blodet, i tillegge til vanlige blodsukkermålinger. Selve behandlingen 
gis som en tablett. Hvordan ser du på å måtte gjennomføre et slikt behandlingsregime i din hverdag? 
 
Positiv til Forxiga – det lille jeg vet om medikamentet. Prøver gjerne. Alt som kan bidra til en bedre og 
enklere blodsukkerregulering er veldig kjærkomment, og vil absolutt ha noe å si for kvaliteten på livet 
mitt med diabetes. Jobben med ekstra overvåkning av ketoner er både og. Kan dette medikamentet 
være et nyttig supplement til min diabeteshverdag er det vel verdt det. Er det noe som kan gjøres 
hjemmefra, eller må man til behandlingssted? 
 
 
 

4. Har du erfaring med det aktuelle legemidlet? 
Legemiddelverket vurderer den relevante vitenskapelige litteraturen og kliniske studier som finnes 
for det aktuelle legemiddelet. 
 
Vi ønsker å få innspill fra brukere som har erfaringer med legemidlet. Dette kan hjelpe oss til bedre å 
forstå hvordan legemidlet som er under metodevurdering, oppfyller behovene til pasienter, 
omsorgspersoner og pårørende. 
 
Hvis du har erfaring med medisinen: 

• Hvordan fikk du tilgang til denne (deltager i klinisk studie, godkjenningsfritak eller lign.)? 
• Sammenlignet med andre legemidler, har det aktuelle legemidlet noen fordeler? 
• Hva var ulempene? 
• Hvordan har fordelene og ulempene påvirket pasienter, omsorgspersoner og familier? 
• Opplevde du eventuelle bivirkninger – beskriv disse. 
• Var den nye medisinen enklere å bruke? Hvis ja, hvordan? 
• Hvor lenge brukte du det aktuelle legemiddelet? 
• Hvorfor har du eventuelt sluttet? 

 
5. Annet? 

Er det noe annet relatert til dette legemiddelet som Legemiddelverket burde vite? 
 
  



Kjønn: Kvinne 
Diabetesvarighet: 40 år 
 

1. Sykdomserfaring 
Legemiddelverket involverer kliniske eksperter i alle metodevurderinger. I dette innspillet er vi 
interessert i å forstå sykdommen fra pasientens perspektiv. Beskriv hvordan sykdommen påvirker 
pasienter og pårørendes daglige liv og hvordan sykdommen påvirker livskvalitet. Er det noen aspekter 
av sykdommen som er viktigere å kontrollere enn andre? 
 
Diabetes type 1 er en 24/7 sykdom som medfører at man til enhver tid å må tenke på hvordan det man 
foretar seg vil påvirke insulinbehovet (blodsukkeret). Det vil si at det psykologisk utfordrende – en 
sykdom man aldri har fri fra. Det viktigste aspektet å kontrollere er insulinbehovet (blodsukkeret) og 
det som kan påvirke det. Insulinbehovet påvirkes av mye og det som er utfordrende er å treffe med 
insulindosene i forhold til inntak av mat/drikke, fysisk aktivitet, psykologiske faktorer (depresjon, stress, 
forelskelse, sinne) og annen sykdom (infeksjon, feber). Det meste påvirker jo insulinbehovet og ikke 
alltid det oppfører seg likt heller. Frustrasjonen over det hele egentlig. 
 

2. Erfaring med dagens behandlingsalternativer 

Legemiddelverket undersøker nytten og kostnadene av nye legemidler sammenlignet med 
tilgjengelige behandlingsalternativer. Vi vil bruke din informasjon til å vurdere hvilken merverdi 
legemidlet gir for brukeren sammenlignet med dagens behandling. 
 
Beskriv hvordan dagens behandlingsalternativer er (spesifiser behandlinger). Beskriv fordeler, effekter, 
bivirkninger og mestring for pasient. 
 
Bruker insulinpenner, dvs. injiserer Toujeo en gang per døgn, samt hurtigvirkende insulin Fiasp til 
måltider og ev. korreksjon av høye verdier for øvrig. Har i tilleg CGM Dexcom G6 som er en uvurderlig 
hjelp i min diabeteshverdag med tanke på beslutninger i fm insulinsetting. 
 
Beskriv også (hvis relevant) vanskeligheter knyttet til dagens behandling (kostnader, 
reiseutgifter, arbeidslivsutfordringer) og evt. vanskeligheter med å ta legemidlet. 
 

3. Forventet effekt – forbedringer ved bruk av Forxiga 
Legemiddelverket er interessert i brukernes syn på hvilke faktorer vi bør legge vekt på i vår 
metodevurdering. 
 
Hvilke forbedringer forventer brukere og pårørende at nytt legemiddel skal gi og som de ikke får 
med dagens behandling? 
 
Et mer stabilt blodsukker uten de store «toppene», dvs. unngå/redusere høye blodsukkerverdier over 15 
 
Hvordan kan dagligliv og livskvalitet for brukere, omsorgspersoner og familier bli annerledes hvis det 
nye legemidlet ga de forventede forbedringene? 
 
Høye blodsukkerverdier kan gi fysiske symptomer (tørste, magevondt, tretthet bl.a.) og dette kan da 
ev. unngås/minimeres? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvilke bivirkninger påvirker valget av behandling? Ved bruk at Forxiga vil det være behov for noe ekstra 
overvåkning (målinger) av ketoner i blodet, i tillegge til vanlige blodsukkermålinger. Selve behandlingen 
gis som en tablett. Hvordan ser du på å måtte gjennomføre et slikt behandlingsregime i din hverdag? 
 
Insulinbehandling gir hypoglykemi som bivirkning – alle andre bivirkninger vil jo være negativt. Risiko 
for og bekymring for ketoacidose er negativt. 
 
 
 

4. Har du erfaring med det aktuelle legemidlet? 
Legemiddelverket vurderer den relevante vitenskapelige litteraturen og kliniske studier som finnes 
for det aktuelle legemiddelet. 
 
Vi ønsker å få innspill fra brukere som har erfaringer med legemidlet. Dette kan hjelpe oss til bedre å 
forstå hvordan legemidlet som er under metodevurdering, oppfyller behovene til pasienter, 
omsorgspersoner og pårørende. 
 
Hvis du har erfaring med medisinen: 

• Hvordan fikk du tilgang til denne (deltager i klinisk studie, godkjenningsfritak eller lign.)? 
• Sammenlignet med andre legemidler, har det aktuelle legemidlet noen fordeler? 
• Hva var ulempene? 
• Hvordan har fordelene og ulempene påvirket pasienter, omsorgspersoner og familier? 
• Opplevde du eventuelle bivirkninger – beskriv disse. 
• Var den nye medisinen enklere å bruke? Hvis ja, hvordan? 
• Hvor lenge brukte du det aktuelle legemiddelet? 
• Hvorfor har du eventuelt sluttet? 

 
5. Annet? 

Er det noe annet relatert til dette legemiddelet som Legemiddelverket burde vite? 
  



Kjønn: Mann  
Diabetesvarighet: Diabetes type 1 i 21 år 
 

1. Sykdomserfaring 
Legemiddelverket involverer kliniske eksperter i alle metodevurderinger. I dette innspillet er vi 
interessert i å forstå sykdommen fra pasientens perspektiv. Beskriv hvordan sykdommen påvirker 
pasienter og pårørendes daglige liv og hvordan sykdommen påvirker livskvalitet. Er det noen aspekter 
av sykdommen som er viktigere å kontrollere enn andre? 
 
Jeg har Type 1 diabetes og bruker insulinpumpe/sensor. Dette regimet gir en mye jevnere injeksjon av 
insulin og en god regulering, med mulighet for å få BS ned fort ved høye verdier. Ellers krever dette en 
at en følger godt med på instrumenteringen hele tiden, men det fungerer bra for de aller fleste. Jeg 
treffer også veldig mange med Type 2 diabetes og utfordringen er at det trengs sterkere midler enn 
Metformin etter hvert og at en ofte blir gående med forhøyet blodsukker da de ikke bare kan ta en 
ekstra pille så det på plass igjen. 
 

2. Erfaring med dagens behandlingsalternativer 

Legemiddelverket undersøker nytten og kostnadene av nye legemidler sammenlignet med 
tilgjengelige behandlingsalternativer.Vi vil bruke din informasjon til å vurdere hvilken merverdi 
legemidlet gir for brukeren sammenlignet med dagens behandling. 
 
Beskriv hvordan dagens behandlingsalternativer er (spesifiser behandlinger). Beskriv fordeler, effekter, 
bivirkninger og mestring for pasient. 
 
Jeg er insulinbruker, men kunne nok tenke meg å bruke et SGLT-2 preparat etter hvert for å redusere 
insulinbehovet. Jeg er kjent med at dette kan øke risikoen for infeksjoner i urinveiene etc., men det må i 
så fall sjekkes ut. 
 
Beskriv også (hvis relevant) vanskeligheter knyttet til dagens behandling (kostnader, 
reiseutgifter, arbeidslivsutfordringer) og evt. vanskeligheter med å ta legemidlet. 
 
Ingen vanskeligheter så langt. 
 

3. Forventet effekt – forbedringer ved bruk av Forxiga 
Legemiddelverket er interessert i brukernes syn på hvilke faktorer vi bør legge vekt på i vår 
metodevurdering.  
 
Hvilke forbedringer forventer brukere og pårørende at nytt legemiddel skal gi og som de ikke får 
med dagens behandling? 
 
Bedre HbA1c og Time in Range. 
 
Hvordan kan dagligliv og livskvalitet for brukere, omsorgspersoner og familier bli annerledes hvis det 
nye legemidlet ga de forventede forbedringene? 
 
Mindre insulinbehov for Type 1 og bedre HbA1c verdier for Type 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvilke bivirkninger påvirker valget av behandling?  
Gjentatte urinveisinfeksjoner og smerter i kroppen som ved enkelte kolesterolmedisiner. 
 
Ved bruk at Forxiga vil det være behov for noe ekstra overvåkning (målinger) av ketoner i blodet, i 
tillegge til vanlige blodsukkermålinger. Selve behandlingen gis som en tablett. Hvordan ser du på å 
måtte gjennomføre et slikt behandlingsregime i din hverdag? 
 
For en periode ville dette være ok, men noe slitsomt over tid. For en med Type 2 vil jeg anta at dette er 
ok fremfor å starte med insulin. 
 

4. Har du erfaring med det aktuelle legemidlet? 
Legemiddelverket vurderer den relevante vitenskapelige litteraturen og kliniske studier som finnes 
for det aktuelle legemiddelet. 
 
Jeg har ingen erfaring med dette legemiddelet. 
 
Vi ønsker å få innspill fra brukere som har erfaringer med legemidlet. Dette kan hjelpe oss til bedre å 
forstå hvordan legemidlet som er under metodevurdering, oppfyller behovene til pasienter, 
omsorgspersoner og pårørende. 
 
Hvis du har erfaring med medisinen: 

• Hvordan fikk du tilgang til denne (deltager i klinisk studie, godkjenningsfritak eller lign.)? 
• Sammenlignet med andre legemidler, har det aktuelle legemidlet noen fordeler? 
• Hva var ulempene? 
• Hvordan har fordelene og ulempene påvirket pasienter, omsorgspersoner og familier? 
• Opplevde du eventuelle bivirkninger – beskriv disse. 
• Var den nye medisinen enklere å bruke? Hvis ja, hvordan? 
• Hvor lenge brukte du det aktuelle legemiddelet? 
• Hvorfor har du eventuelt sluttet? 

 
5. Annet? 

Er det noe annet relatert til dette legemiddelet som Legemiddelverket burde vite? 
 
  



Kjønn: Mann  
Diabetesvarighet: 44 år 
 

1. Sykdomserfaring 
Legemiddelverket involverer kliniske eksperter i alle metodevurderinger. I dette innspillet er vi 
interessert i å forstå sykdommen fra pasientens perspektiv. Beskriv hvordan sykdommen påvirker 
pasienter og pårørendes daglige liv og hvordan sykdommen påvirker livskvalitet. Er det noen aspekter 
av sykdommen som er viktigere å kontrollere enn andre? 
 

2. Erfaring med dagens behandlingsalternativer 

Legemiddelverket undersøker nytten og kostnadene av nye legemidler sammenlignet med 
tilgjengelige behandlingsalternativer.Vi vil bruke din informasjon til å vurdere hvilken merverdi 
legemidlet gir for brukeren sammenlignet med dagens behandling. 
 
Beskriv hvordan dagens behandlingsalternativer er (spesifiser behandlinger). Beskriv fordeler, effekter, 
bivirkninger og mestring for pasient. 
 
Beskriv også (hvis relevant) vanskeligheter knyttet til dagens behandling (kostnader, 
reiseutgifter, arbeidslivsutfordringer) og evt. vanskeligheter med å ta legemidlet. 
 

3. Forventet effekt – forbedringer ved bruk av Forxiga 
Legemiddelverket er interessert i brukernes syn på hvilke faktorer vi bør legge vekt på i vår 
metodevurdering.  
 
Jeg har erfaring med Jardiance, ikke Forxiga. Men det kan kanskje uansett være interessant 
  
Hvilke forbedringer forventer brukere og pårørende at nytt legemiddel skal gi og som de ikke får 
med dagens behandling? 
 
Forventningen før jeg begynte var et mer stabilt blodsukker. Jeg har hatt diabetes siden 1976. Og fra ca. 
år 2000 har blodsukkeret vært vanskelig å kontrollere. I tillegg blir jeg mer sliten av høyt blodsukker og 
blodsukkersvingninger enn før. 
 
Hvordan kan dagligliv og livskvalitet for brukere, omsorgspersoner og familier bli annerledes hvis det 
nye legemidlet ga de forventede forbedringene? 
 
Med mye blodsukkersvingninger, til tross for en HbA1c mellom 7 og 7,5, stjeler diabetesen mye 
energi. Men jevnere blodsukker blir det enklere å opprettholde en normal livsstil. Det gjelder å ha 
overskudd til både jobb, venner og familie, fritid og trening. 
 
Hvilke bivirkninger påvirker valget av behandling?  
 
Jeg var litt bekymret for mye sopp i forkant av behandlingen. Ikke så bekymret for syreforgiftning. 
 
Ved bruk at Forxiga vil det være behov for noe ekstra overvåkning (målinger) av ketoner i blodet, i 
tillegge til vanlige blodsukkermålinger. Selve behandlingen gis som en tablett. Hvordan ser du på å 
måtte gjennomføre et slikt behandlingsregime i din hverdag? 
 
Måle med urinstick og blodprøve i fingeren med jevne mellomrom. 
 
 
 
 
 



 

4. Har du erfaring med det aktuelle legemidlet? 
Legemiddelverket vurderer den relevante vitenskapelige litteraturen og kliniske studier som finnes 
for det aktuelle legemiddelet. 
 
Vi ønsker å få innspill fra brukere som har erfaringer med legemidlet. Dette kan hjelpe oss til bedre å 
forstå hvordan legemidlet som er under metodevurdering, oppfyller behovene til pasienter, 
omsorgspersoner og pårørende. 
 
Hvis du har erfaring med medisinen: 

• Hvordan fikk du tilgang til denne (deltager i klinisk studie, godkjenningsfritak eller lign.)? 
Jeg var aktuell for en studie, men HbA1c var for bra. Den gikk fra ca 7,5 til 7,2 når jeg var i 
«test perioden» Jeg kjøpte derfor Jardiance 10 mg uten resept på apotek i XX når jeg var 
på ferie der. Og testet det ut, ca en uke av gangen, og så en pause. Sjekket om det var 
ketoner i urin og blod underveis. Jeg informerte diabeteslegen min når jeg var på 
halvårskontroll noen måneder senere. Og vi ble enige om at det var best at jeg fikk resept 
på Jardiance 10mg og en tett oppfølging i starten. 

• Sammenlignet med andre legemidler, har det aktuelle legemidlet noen fordeler? 
I forkant hadde jeg gått ned ca 12 kg ved hjelp av trening og kutte ut brød. Jeg gikk ned 
ytterligere 5 kg etter jeg startet med Jardiance. Jeg vet ikke om medisinen alene var 
årsaken til de 5 kg. Jeg hadde fortsatt et godt trenings- og kostholdsregime. I tillegg gikk 
HbA1c ned til 6,2 og senere ned til 5,8 (gammel skala). Den lave HbA1c’en kom av mye 
jevnere blodsukker, og jeg hadde nesten ikke følinger – kanskje 1 i uka. Mange leger 
mener at lav HbA1C betyr mye følinger, for meg var det motsatt. 

• Hva var ulempene? 
Sopp. Jeg må med ujevne mellomrom bruke Canesten. 

• Hvordan har fordelene og ulempene påvirket pasienter, omsorgspersoner og familier? 
• Opplevde du eventuelle bivirkninger – beskriv disse. 

Jeg har vært mye trøtt, selv om blodsukkeret er fint. Og har derfor tatt noen lengre pauser 
fra Jardiance. Men det ser ikke ut til at det har noe med medisinen å gjøre. I tillegg til sopp 
har jeg også hatt Balanitt. Men er jeg flink med Canesten er dette et lite problem. 

• Var den nye medisinen enklere å bruke? Hvis ja, hvordan? 
Ja. En tablett hver morgen, og mye bedre kontroll på diabetesen er fantastisk. Jardiance 
tar kun toppene etter mat. Hvis jeg skeier ut blir blodsukkeret høyt uansett – naturlig nok. 

• Hvor lenge brukte du det aktuelle legemiddelet? 
Jeg begynte å teste det i juli/august 2017 med forsiktig bruk og mye pauser. Og så vanlig 
bruk med 1 tablett om dagen siden oktober 2017. Jeg har hatt noen pauser underveis, 
oftest en uke. Og en pause på ca 6 uker når Corona viruset dukket opp for alvor i Norge fra 
midten av mars 2020. 

• Hvorfor har du eventuelt sluttet? 
Jeg benytter det fortsatt. 

 
5. Annet? 

Er det noe annet relatert til dette legemiddelet som Legemiddelverket burde vite? 
 
Dette er ikke for alle med Type 1 diabetes. Man må kjenne sin diabetes godt. Man må ikke benytte 
dette som en slankekur ved å kutte ut, eller kutte kraftig ned på insulin. 
  



Kjønn: Kvinne  
Diabetesvarighet: 26 
 

1. Sykdomserfaring 
Legemiddelverket involverer kliniske eksperter i alle metodevurderinger. I dette innspillet er vi 
interessert i å forstå sykdommen fra pasientens perspektiv. Beskriv hvordan sykdommen påvirker 
pasienter og pårørendes daglige liv og hvordan sykdommen påvirker livskvalitet. Er det noen aspekter 
av sykdommen som er viktigere å kontrollere enn andre? 
 
Diabetes type 1 påvirker de alle fleste avgjørelser jeg gjør i hverdagen alt fra når jeg spiser, huske på alt 
jeg må ha med når jeg går ut, at blodsukkeret må være bra før trening og bilkjøring. Søvnkvaliteten blir 
også påvirket og i perioder der blodsukkeret er ustabilt kan jeg bli sliten på grunn av lite søvn for å få 
blodsukkeret under kontroll. I motsetning til andre sykdommer der man medisineres med samme 
mengde medisin hverdag, er insulindoseringen ulik fra dag til dag. Insulindoser må kontinuerlig 
reguleres alt avhengig av dagsform, sykdom, stress, menstruasjon, aktivitetsnivå og matinntak. Man må 
derfor være oppmerksom på kroppens signaler og planlegge dagen nøye for å sette riktig dose insulin. 
 

2. Erfaring med dagens behandlingsalternativer 

Legemiddelverket undersøker nytten og kostnadene av nye legemidler sammenlignet med 
tilgjengelige behandlingsalternativer.Vi vil bruke din informasjon til å vurdere hvilken merverdi 
legemidlet gir for brukeren sammenlignet med dagens behandling. 
 
Beskriv hvordan dagens behandlingsalternativer er (spesifiser behandlinger). Beskriv fordeler, effekter, 
bivirkninger og mestring for pasient. 
 
Beskriv også (hvis relevant) vanskeligheter knyttet til dagens behandling (kostnader, 
reiseutgifter, arbeidslivsutfordringer) og evt. vanskeligheter med å ta legemidlet. 
 
Jeg bruker i dag pumpen omnipod sammen med insulinet Fiasp og sensor freestyle libre 2. Denne 
kombinasjonen fungerer fint for meg da det er svært få stikk og jeg har god kontroll på blodsukkeret 
mitt. Eneste ulempen jeg har med dagens behandlingsalternativ er at sensoren i perioder måler 
unøyaktig på natten og at jeg blir varslet om lave blodsukker, når det ikke er lavt. 
 

3. Forventet effekt – forbedringer ved bruk av Forxiga 
Legemiddelverket er interessert i brukernes syn på hvilke faktorer vi bør legge vekt på i vår 
metodevurdering.  
 
Hvilke forbedringer forventer brukere og pårørende at nytt legemiddel skal gi og som de ikke får 
med dagens behandling? 
 
Hvordan kan dagligliv og livskvalitet for brukere, omsorgspersoner og familier bli annerledes hvis det 
nye legemidlet ga de forventede forbedringene? 
 
Hvilke bivirkninger påvirker valget av behandling?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ved bruk at Forxiga vil det være behov for noe ekstra overvåkning (målinger) av ketoner i blodet, i 
tillegge til vanlige blodsukkermålinger. Selve behandlingen gis som en tablett. Hvordan ser du på å 
måtte gjennomføre et slikt behandlingsregime i din hverdag?  
 
Når man ikke har kontroll over sitt eget blodsukker, selv etter å ha lagt inn en iherdig innsats, går det 
utover livskvaliteten. Man mister motivasjon, det kan gå utover selvfølelsen av å ikke mestre egen 
sykdom og det å gå med høyt blodsukker øker risikoen for senkomplikasjoner betraktelig. Selve 
behandlingsregimet ved bruk av Forxiga, ville ikke ha påvirket min hverdag i stor grad. Selv om en 
bivirkning er økt risiko for ketoacidose, ville jeg synes det hadde vært enklere å kontrollere dette enn å 
gå rundt med følelsen at man ikke mestrer egen sykdom. 
 
 

4. Har du erfaring med det aktuelle legemidlet? 
Legemiddelverket vurderer den relevante vitenskapelige litteraturen og kliniske studier som finnes 
for det aktuelle legemiddelet. 
 
Vi ønsker å få innspill fra brukere som har erfaringer med legemidlet. Dette kan hjelpe oss til bedre å 
forstå hvordan legemidlet som er under metodevurdering, oppfyller behovene til pasienter, 
omsorgspersoner og pårørende. 
 
Hvis du har erfaring med medisinen: 

• Hvordan fikk du tilgang til denne (deltager i klinisk studie, godkjenningsfritak eller lign.)? 
• Sammenlignet med andre legemidler, har det aktuelle legemidlet noen fordeler? 
• Hva var ulempene? 
• Hvordan har fordelene og ulempene påvirket pasienter, omsorgspersoner og familier? 
• Opplevde du eventuelle bivirkninger – beskriv disse. 
• Var den nye medisinen enklere å bruke? Hvis ja, hvordan? 
• Hvor lenge brukte du det aktuelle legemiddelet? 
• Hvorfor har du eventuelt sluttet? 

 
5. Annet? 

Er det noe annet relatert til dette legemiddelet som Legemiddelverket burde vite? 
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