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Forord

Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til
dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Legemiddelverket vurderer, etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et
legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften
definerer fire faglige kriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av
refusjonsverdighet av et legemiddel. Et legemiddel kan bare godkjennes for
pliktmessig refusjon dersom:

legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med høy
sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,

sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko for gjentatt
behandling over en langvarig periode,

legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell
pasientpopulasjon, og

kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til
kostnader forbundet med alternativ behandling.

Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i
henhold til de fire faglige kriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor
søkere men bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av
kostnadseffektivitet utføres av søkeren og skal legges ved søknaden.

Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske
utfall, angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte
resultater. Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser.
Legemiddelverket kan ved behov innhente tilleggsopplysninger hos søkeren eller på
egen hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader
og kostnadseffektivitet.

Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre
beslutningsgrunnlaget i viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om
refusjon i de enkelte sakene (Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i
saker som gjelder terapeutiske nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i
behandlingstilbudet og dermed også for ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres
dersom legemidlet hevdes å representerer en vesentlig terapeutisk nyvinning
(Le emiddelforskiften 14-18).

Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er
tilgjengelig for allmennheten (www.legemiddelverket.no)
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Oppsummering

Formål: Åvurdere tidsbegrenset forhåndsgodkjent refusjon for HPV vaksine Gardasil for
gjennomføring av innhentingsvaksinasjon av jenter som er nå i alderen 13-16 år etter
forskrift av 28. juni 2007 nr.814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler
mv. (blåreseptforskriften) §2.

Medisinsk godkjent indikasjon: Gardasil er en vaksine som skal forhindre premaligne
genitale lesjoner (cervikale, i vulva og vaginale), cervixcancer og kjønnsvorter (condyloma
acuminata) som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av typene 6, 11,
16 og 1. Indikasjonen er basert på effekt av Gardasil hos voksne kvinner fra 16 til 26 år og
påvist immunogenitet hos 9 til 15 år gamle barn og ungdom. Beskyttelseseffekt er ikke
undersøkt hos menn..

Bakgrunn

Legemiddelverket har gjort en vurdering av kostnadseffektivitet av tidsbegrenset
refusjonsbasert innhentingsvaksinasjon for jenter 13-16 år i Norge med utgangspunkt i
modellbasert analyse fra søknaden. Etter det Legemiddelverket kjenner til har ikke
denne vurdering blitt gjort av norske myndigheter tidligere.

Vaksinasjon med HPV-vaksinen Gardasil ble innført i det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.
Folkehelseinstituttet og Nasjonalt Råd for Kvalitet og Prioriteringer anbefalte at det
samtidig med oppstarten av et fast vaksinasjonsprogram for 11-12 år gamle jenter
innføres en tidsbegyenset innhentingsvaksinasjon av jenter 13-16 år med tanke på å
øke flokkimmunitet [1, 2] Det ble ikke bevilget penger til innhentingsvaksinasjon i
vaksinasjonsprogram. Per i dag må alle jenter i den omsøkte aldersgruppen som
ønsker å vaksinere seg med Gardasil betale full pris.

HPV- vaksinasjon er et primærforebyggende tiltak som skal forhindre utvikling av
livmorhalskreft, kreft i vulva og i vagina. HPV- infeksjon smitter ved seksuell kontakt.
Det optimale tidspunktet for vaksinasjon er tidlig i tenårene før den seksuelle debuten
[1, 3, 4]. Infeksjon med onkogene HPV- virustyper er en nødvendig faktor for
utvikling av slike alvorlige sykdommer som høygradige celleforandringer og kreft i
livmorhals, vulva eller vagina. HPV type 16 og 18 er funnet i 70 % av
livmorhalskrefttilfellene [5, 6], og HPV 6 og 11 er årsaken til 90 % av alle tilfeller av
kjønnsvorter. Gardasil er en ikke-infeksiøs, rekombinant, firevalent vaksine mot
humant papillomavirus (HPV) typene 6, 11, 16 og 18. Gardasil skal beskytte mot kreft
og forstadier til kreft i livmorhals, samt mot forstadier til kreft i ytre kjønnsorganer og
vagina, og i tillegg mot kjønnsvorter.

Innhentingsvaksinasjon - dokumentasjon for klinisk effekt

Den kliniske dokumentasjonen består av de samme studiene som er benyttet som
dokumentasjon ved regulatorisk godkjenning og for bestemmelsen om å innføre HPV-
vaksinasjon i barneskolen som nasjonalt program. Effekten av Gardasil baserer seg på
kliniske undersøkelser og antistoffrespons hos kvinner 16 til 26 år, samt
antistoffrespons hos 9 til 15 år gamle barn og ungdom. Gardasil har vist god
beskyttelse både mot vedvarende infeksjon og mot alvorlige forstadier til
livmorhalskreft (CIN2/3) forårsaket av HPV-genotypene 16 og 18. Gardasil har også
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vist god beskyttelse mot alvorlige forstadier til kreft i vulva (VIN 2/3) og vagina
(VaIN 2/3). Gardasil beskytter i tillegg mot kjønnsvorter og celleforandringer
forårsaket av genotypene 6 og 11. Varigheten av beskyttelse etter primærvaksinasjon
utover 4-6 år er ukjent. Behovet for revaksinering (boosterdoser) er foreløpig ikke
klarlagt [7].

Legemiddelverket har i rapporten konkludert med at de faglige kriteriene i
legemiddelforskriftens § 14-3 mht. sykdommens alvorlighet og langvarighet er
oppfylt. Kravet om vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning er
også oppfylt selv om dokumentasjonen for effekt i den omsøkte aldersgruppen
foreløpig ikke kan knyttes direkte til reduksjon av — og dødelighet av livmorhalskreft.

Legemiddeløkonomisk analyse

Søker har sendt inn en cost-utility analyse med tre ulike scenarioer for vaksinasjon.
Den første gjenspeiler dagens vaksineprogram av 12-årige jenter, i to andre scenarioer
legges til innhentingsvaksinasjon av jenter i alderen 12-14 og 12-17. De to siste
scenarioer reflekterer refusjonsbasert vaksinasjon for alderskohorten 13-17 år i et 4-
årig program med tidsbegrenset refusjon. I bunn for alle scenarioene ligger
screeningprogrammet for livmorhalskreft for alle kvinner 25-69 år. Analysen er utført
med samfunnsperspektiv. Primære utfallsmål i analysen er kostnader og QALYs.
Andre utfallsmål er blant annet vunne leveår, antall tilfeller med CIN 1/2/3, antall
tilfeller med livmorhalskreft, kjønnsvorter og antall unngåtte dødsfall.
Tidsperspektivet i analysen er 100 år.

Legemiddelverket har vurdert populasjon, intervensjoner og utfallsmål som relevante i
analysene. Analysene av kostnadseffektiviteten av innhentingsvaksine med Gardasil
for 13-17-åringer er relativt usikre. Beregningene hviler på mange antakelser.
Analyseperioden (100 år) og antatt livslang varighet av effekt er svært lang i forhold
til lengden på de kliniske effektstudiene med oppfølgingstid inntil 5 år. Andre usikre
antagelser i analyser er antatt andel av jenter som vil vaksinere seg gitt at Gardasil får
refusjon og andel av jenter som fullfører alle tre vaksinasjoner. Behovet for
boosterdose er heller ikke avklart. Trass i denne usikkerheten og gitt dataene som
foreligger, mener Legemiddelverket at det synes å være en sannsynlighetsovervekt for
at tidsbegrenset (2011-2013) innhentingsvaksinasjon med Gardasil for jenter som er
14, 15 og 16 år gamle er kostnadseffektivt i Norge. I alle analyser er det forutsatt at
tilbud om screening for livmorhalskreft opprettholdes på dagen nivå.

lnnhentingsvaksinasjon

Analyser fra søkeren bygger på scenarioer hvor jenter vaksineres på legekontoret og
får vaksine refundert med fratrekk av egenandel. Flere andre land har valg å legge
tilbud om innhentingsvaksinasjon i et tidsbegrenset nasjonalt vaksinasjonsprogram.
Blåreseptemnda har på sitt møte i mars 2010 også fremmet dette som en mulig
praktisk løsning.

Det er grunn til å tro at tidsbegrenset innhentingsvaksinasjon gitt som nasjonal
program gjennom skolehelsetjenesten antagelig vil være mer kostnadseffektivt enn
innhentingsvaksinasjon basert på forhåndsgodkjent refusjon. Distribusjon av
innhentingsvaksine gjennom vaksinasjonsprogram kan potensielt sikre Gardasil til
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lavere pris enn prisen ved forhåndsgodkjent refusjon. Vaksinen kan administreres til
større grupper ad gangen via skolehelsetjenesten isteden for individuell behandling hos

allmennlege. Legemiddelverket antar att dekningsgraden blir høyere og at flere vil
fullføre program med alle tre vaksinasjoner grunnet bedre oppfølging. Større
deltagelse i programmet vil medføre økte utgifter fra folketrygden i
vaksinasjonsperioden. Oppstart av innhentingsvaksinering er realistisk først i 2011 slik
at det i praksis er jenter i alderen 14, 15 og 16 år som eventuelt vil omfattes av
tilbudet. Budsjettvirkninger er kort omtalt i eget avsnitt.

Konklusjon

Legemiddelverket mener at det er sannsynlighetsovervekt for at
innhentingsvaksinasjon av alderskohorter av jenter 14-16 år med HPV-vaksine
Gardasil oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent refusjon. Innhentingsvaksinasjon er
et tidsbegrenset tilbud til 14, 15 og 16 år gamle jenter som ikke har vært omfattet av
HPV vaksinasjonsprogram.

Budsjettvirkninger
Virkningen på folketrygdens legemiddelbudsjett av innføring av et tidsbegrenset
refusjonsbasert program for innhentingsvaksine for 14-, 15- og 16-åringer er om lag
59 millioner kroner for hele perioden. Dette anslaget hviler på en rekke forutsetninger
og er usikkert. Beløpet kan stige vesentlig dersom dekningsgraden skulle bli klart
høyere enn de 25 % som er lagt til grunn for beregningene her. Beløpet vil også stige
dersom faktiske egenandeler blir lavere enn antatt over.

Legemiddelverket tolker dette som en sannsynlig overskridelse av bagatellgrensen.
Saken blir derfor sendt over til Helse- og omsorgsdepartementet for politisk vurdering,
noe som gjør at en eventuell refusjonsordning for innhentingsvaksine tidligst kan
komme i gang i 2011. Dette gjør også at minst en av årgangene i søkers
budsjettberegning går ut av analysen. En står igjen med de som er 14, 15 og 16 år.
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Sanofi Pasteur MSD, Norge

Gardasil
HPV-vaksine firevalent (HPV 16,18,11,6).

Gardasil er en vaksine som skal forhindre premaligne
genitale lesjoner (cervikale, i vulva og vaginale),
cervixcancer og kjønnsvorter (condyloma acuminata) som
har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV)
av typene 6, 11, 16 og 1. Indikasjonen er basert på effekt
av Gardasil hos voksne kvinner fra 16 til 26 år og påvist
immunogenitet hos 9 til 15 år gamle barn og ungdom.
Beskyttelseseffekt er ikke undersøkt hos menn..

1. Søknadslogg
Refusjonssøker:

Preparat:
Virkestoff:

Indikasjon:

ATC-nr:

Søknadsprosess:

JO7B M01.

Søknad mottatt Statens

Legemiddelverk:

Saksbehandling startet:

Opphold i

saksbehandlingstiden:

Saken behandlet i

Blåreseptnemnda:

Total behandlingstid

Vedtak fattet:

Innstilling sendt

departementet:

18.11.2009

25.11.2009

33 dager

09-03-2010

188 dager

02-07-2010

02-07-2010

Formål: Å vurdere tidsbegrenset forhåndsgodkjent refusjon for HPV-vaksine
Gardasil for gjennomføring av innhentingsvaksinasjon av jenter som nå er i
alderen 13-16 år etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av
utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.

Vedtak:
Søknaden for refusjon for HPV-vaksine Gardasil oppfyller ikke vilkårene i

legemiddelforskriftens § 14-15 første ledd og dermed kan ikke innvilges.
Søknaden er behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utrdning oversendes
Helse- og omsorgsdepartementet jf. § 14-32
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2. Bakgrunn

Statens legemiddelverk har mottatt søknad for HPV-vaksine Gardasil om opptak på
generell refusjon etter § 2 for gjennomføring av innhentingsvaksinasjon av jenter. Det
søkes om tidsbegrenset refusjon for innhentingsvaksinering av 13, 14, 15 og 16 år
gamle jenter i perioden 2010-2013 med noe etterslep i 2014. Alle kull som kommer
senere vil dekkes av tilbudet gjennom det offentlige vaksinasjonsprogrammet.

HPV-vaksinen ble innført i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for jenter i 7.
klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. Folkehelseinstituttet og Nasjonalt Råd for
Kvalitet og Prioriteringer anbefalte innhentingsvaksinasjon av jenter 13-16 år samtidig
med oppstarten av et fast vaksinasjonsprogram for 11-12 år gamle jenter [8, 9].
Det ble ikke bevilget midler til innhentingsvaksinasjon over statsbudsjettet i 2010.
HPV-vaksiner er per i dag tilgjengelig på individuell indikasjon for jenter/kvinner som
ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet. Vaksinen kan også gis til gutter/ menn på
individuell indikasjon etter legens vurdering.

Søknaden om tidsbegrenset generell refusjon for Gardasil var forelagt for
Blåreseptnemnda som har vurdert refusjonsverdighet av Gardasil på sitt møte i mars
2010. Blåreseptnenmda fungerer som rådgivende organ for Legemiddelverket i
behandlingen av refusjonssaker [10]. Nemnda har gitt følgende anbefalinger:

"Beslutningen som er tatt om kun å vaksinere jenter i 7. klasse (alder 12-13 år)
framstår i utgangspunktet som ufullstendig og ikke i samsvar med premissene, hvis
man samtidig utelater å gjennomføre innhentingsvaksinasjon av eldre jenter som med
betydelig sannsynlighet ikke har debutert seksuelt. Dette innebærer at jenter i
aldersgruppen 13 til og med 16 år bør tilbys vaksinasjon. Premissene som ligger til
grunn for beslutningen om å ta HPV-vaksinen i bruk tilsier at innhentingsvaksinasjon
bør skje i det vedtatte barnevaksinasjonsprogrammet. Blåreseptnemnda vil peke
spesielt på at å ekskludere 13 til 16-åringene fra programmet, slik at vaksine for disse
vedkommende blir gjort avhengig av personlig initiativ, vil kunne få en uheldig sosial
profil."

2.1 HPV infeksjon
Humant papillomavirus er en gruppe DNA-virus som består av over 120 ulike
genotyper. Om lag 40 av genotypene smitter ved seksuell kontakt og av disse er 18
virustyper kjent som onkogene virus (type 16; 18: 26; 31;33; 35; 39; 45; 51; 53;56; 58;
59; 66;68;73; 82). HPV infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen
både hos kvinner og menn. Det er anslått at opptil 20 % av befolkningen til enhver tid
er smittet, og at over 70 % av befolkningen får en genital HPV infeksjon i løpet av sitt
seksuelt aktive liv. De fleste HPV-infeksjoner forløper asymptomatisk og varer
vanligvis 6-10 måneder. Kroniske infeksjoner har onkogent potensiale. HPV 6 og 11
er årsaken til 90 % av alle tilfeller av kjønnsvorter. Lavrisiko HPV typer påvises hos
kvinner uten celleforandringer eller med lavgradige celleforandringer som går over av
seg selv, og i forbindelse med kjønnsvorter (kondylomer). Risikoen for HPV-
eksponering starter når individer blir seksuelt aktive, og er størst når de er i slutten av
tenårene og tidlig i tjueårene [1].
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2.1.1 HPV infeksjon og kreft
Humant papillomavirus (HPV) infeksjon er medvirkende årsak til utvikling av flere
typer kreft og er assosiert med 5,3 % av krefttilfeller globalt. Vedvarende infeksjon
med en eller flere onkogene HPV typer er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig
forutsetning for utvikling av celleforandringene: cervical intraepithelial neoplasia
(CIN) eller adenokarsinoma in situ (AIS). Høygradige celleforandringer (CIN 2/3)
anses som forstadier til livmorhalskreft. Vanligvis tar det 10-20 år etter
smittetidspunkt før invasiv cervixcancer utvikles. Vedvarende genital HPV-infeksjon
er også sterkt assosiert med andre, sjeldnere kreftformer som kreft i vulva, vagina,
anus, penis og halsregionen. HPV type 16 og 18 er funnet i 70 % av cervical cancer,
80 % adenocarcinoma in situ (AIS) og 45-70 % av høygradig cervical intraepitelial
neoplasi (CIN 2/3). Omtrent 70 % av HPV relatert høygradig vulva-intraepitelial
neopplasi (VIN 3/3) og vaginal intraepitelial neoplasi (VaIN 2/3) skyldes HPV18 og
18 infeksjon. Det antas at over 90 % av alle HPV relaterte krefttyper forekommer hos
kvinner [1, 8, 9].

Tabell 1: Kreftty er forårsaket av HPV o HPV 16/18 [11]

Krefttypel Andel forårsaket
av HPV

Andel HPV-relaterte
tilfeller forårsaket av

Tilfeller i Norge per år2




HPV 16118




Livmorhalskreft 100% 70-75% 294

Vaginalkreft 40% 80% 15

Vulvakreft 40% 80% 83

Peniskreft 40% 63% 32

Analkreft 90% 92% 52

Livmorhalskreft

På verdensbasis er livmorhalskreft den nest hyppigste kreftformen hos kvinner.
I Norge er livmorhalskreft den vanligste kreftformen blant kvinner under 35 år og om
lag 40 % av dem som får diagnosen er under 45 år. Livmorhalskreft har vært
rapporteringspliktig til Kreftregisteret siden 1952. De siste årene har det vært
rapportert 250 - 300 nye tilfeller årlig (292 tilfeller i 2005). På tross av at opp mot 80
% av norske kvinner mellom 26-69 år deltar i et nasjonalt screeningprogram for å
identifisere forstadier til livmorhalskreft, er livmorhalskreft fremdeles et alvorlig
problem for folkehelsen [12].

Oversikt over krefttype, forårsaket helt eller delvis av HPV og HPV 16/18 (Parkin & Bray, 2006)

2 Tilfeller rapportert til Kreftregisteret, 2006
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Forekomst og dødelighet av livmorhalskreft har vært fallende de senere tiår.
Insidensraten for livmorhalskreft er høyest i aldersgruppen 40-54 år. Hos de fleste
oppdages sykdommen som plateepitelkarsinomer, mens adenokarsinomer er mer
sjeldent. Dødeligheten av sykdommen er fallende i alle aldersgrupper og er størst hos
kvinner 70 år og eldre. Figuren nedenfor viser aldersjustert innsidens og dødelighet i
livmorhalskreft i 5 intervaller fra 1951 til og med 2004. Dataene er hentet fra
Kreftregisteret [12].

Fig.1 Aldersjustert innsidens og dødelighet i livmorhalskreft fra 1951 til og med 2004
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2.1.2 HPV infeksjon og kjønnsvorter
Kjønnsvorter er en seksuelt overførbar sykdom (condyloma acuminata) forårsaket av
human papillomavirus. HPV type 6 og 11 forårsaker over 90 % av alle tilfeller av
kjønnsvorter. Det finnes ikke noe sentralt register over forekomsten av kjønnsvorter,
men det antas at  kjønnsvorter  forekommer hos ca. 1 % av seksuelt aktive personer
mellom 15 og 49 år. I de land som har rapporteringsplikt, er det påvist en betydelig
økning de siste tiårene. Norske kvinner har ca 10 % livstidsrisiko for å få kjønnsvorter.

Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut kan variere fra 3 uker til 8 måneder, men er
oftest mellom 2 og 3 måneder. Kjønnsvorter er små utvekster, ofte blomkålliknende,
vanligvis flere i samme område. Vorter kan også være flate og dermed vanskelig å
diagnostisere. Vorter kan sitte overalt på kjønnsorganer, hos kvinner oftest i
skjedeåpningen, i skjeden og på livmorhalsen, hos menn forekommer de ofte rundt
anus. Sykdommen har ofte raskt forløp med utbrudd av mange vorter. Kjønnsvorter
kan forårsake svie og kløe og smerte. Kjønnsvorter forsvinner ofte av seg selv, men
kan komme tilbake senere, enten på samme sted som første gangen, eller på et annet
sted. Kjønnsvorter er ikke en livstruende sykdom og gir ikke økt risiko for
kreftutvikling. [13, 14]

Kommentar:
HPV infeksjon med onkogene virustyper er en nødvendig risikofaktor for utvikling av
flere typer kreft. HPV infeksjon kan føre til utvikling av kronisk infeksjon med
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påfølgende celleforandringer og utvikling av kreft i livmorhals, vulva eller vagina.
Kriterier mht alvorlig sykdom i legemiddelforskriftens § 14-3 anses å være oppffit
fordi HPV- infeksjon en kjent risikofaktor for utvikling av alvorlig sykdom.

3. Behandling av livmorhalskreft og kjønnsvorter

3.1 Forebygging av livmorhalskreft

3.1.1 Screening for livmorhalskreft (sekundærprevensjon)

Masseundersøkelse mot livmorhalskreft er et organisert program der utgiftene dekkes
av det offentlige med unntak av egenandelen. Alle kvinner fra 25-69 år anbefales å ta
prøve hvert 3. år ("Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft"). For kvinner i alderen
25-69 år er dekningsgraden, målt ved andelen som har tatt prøve i løpet av
forutgående fireårsperiode 80 %. Det brukes cytologisk celleprøve som standard i
masseundersøkelsen (Pap - test). Det finnes nye DNA- eller RNA-baserte tester som
kan påvise HPV infeksjon. Den velkjente Pap-testen har også nylig fått en oppfølger i
en væskebasert cytologisk test. Det antas at en kombinasjon av cytologisk prøve og
RNA/DNA-basert test vil øke sensitivitet av screeningen i fremtiden [15]. Screening
med HPV-tester anbefales nå som en andrelinje test når celleprøve fra livmorhalsen
har påvist usikre eller lavgradige celleforandringer.

I det norske screeningprogrammet tas omlag 450 000 celleprøver årlig. Per i dag
finnes det ingen metode for å forutsi hvilke personer med høygradige
celleforandringer som kan utvikle kreft, i noen tilfeller forsvinner celleforandringen av
seg selv. Per i dag behandles alle norske kvinner med påviste alvorlige
celleforandringer, selv om mange av disse aldri vil utvikle kreft. Siden dette
programmet ble etablert i 1995 har andelen kvinner med livmorhalskreft i Norge blitt
redusert. Forekomsten av sykdommen har avtatt med 25 % og dødeligheten med 34 %
[15].

3.1.2 HPV- vaksiner (primærprevensjon)

Per i dag finnes det to HPV- vaksiner på markedet: Gardasil (Sanofi) og Cervarix
(GSK). Gardasil er en firevelent vaksiene som skal beskytte mot fire typer HPV virus:
16 og 18 som knyttes til utviklingen av livmorhalskreft og HPV virus 11 og 6 som
forårsaker infeksjoner med kjønnsvorter. Cervarix er en tovalent vaksine som
beskytter mot infeksjoner med HPV virus 16 og 18. Begge vaksinene har vist effekt i
forebygging av cervikal dysplasi (celleforandringer som er forstadier til cervikal
cancer) i oppfølgingsstudier i inntil fem år hos HPV naive kvinner. Norske
helsemyndigheter har valgt å tilby Gardasil vaksine i vaksinasjonsprogrammet, men
begge disse vaksinene er markedsført i Norge og er tilgjengelige fra norske apotek
etter resept fra lege. Bruk av HPV-vaksine i Norge ble tidligere utredet av
Folkehelseinstituttet FHI og Kunnskapssenteret [8, 9].

Denne rapporten er avgrenset til vurdering av refusjonsverdighet av Gardasil.
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3.2 Behandling av livmorhalskreft og celleforandringer

Rundt 3000 kvinner i Norge behandles hvert år for celleforandringer eller forstadier til
kreft i livmorhalsen. Behandlingen innebærer at deler av livmorhalsen f.jernes. Hvis
sykdornmen befinner seg på et tidlig stadium, blir kvinnene tilbudt operasjon eller
strålebehandling. Disse behandlingsformene er stort sett like effektive. Hvis det
påvises kreft og sykdommen befinner seg i mer alvorlig stadium er strålebehandling,
ofte i kombinasjon med cellegift, den vanligste behandlingsfonnen. I enkelte tilfeller
vil en kombinasjon av operasjon og strålebehandling være det mest effektive [16].

32 Behandling av kjønnsvorter

Det finnes ingen antiviral behandling, kun symptomatisk behandling av kjønnsvorter.
Fjerning av synbare vorter påvirker i liten grad selve viruset. Egenbehandling med
lokalt virkende antivirale midler (podofyllotoksinløsning eller imikvimod) er vanligvis
det beste behandlingsalternativet mot kondylomer, særlig hos menn. Kjønnsvorter kan
også fjernes kirurgisk med laser, skraping eller frysning. Residiv er hyppig, men på
sikt vil de fleste vorter forsvinne uten behandling. Det behandles over 7000 tilfeller av
kjønnsvorter årlig i Norge til en samlet kostnad på om lag 17 mill norske kroner [13,
14]. Personer med kjønnsvorter kan smitte seksualpartner med HPV-virus.

Kommentar:
Livmorhalskreft og celleforandringer som er forstadier til livmorhalskreft regnes som
alvorlig sykdom som krever gjentatte behandlinger over lang periode.
Alvorlighetsgrad av sykdommen og langvarig behandling er to viktige forutsetninger
for at et legemiddel skal kunne tas på forhåndsgodkjent refusjon.

Kjønnsvorter regnes ikke for alvorlig sykdom selv om tilstanden er plagsom og krever
gjentatt behandling. Legemiddelverket vurderer effekten på kjønnsvorter som positiv
tilleggseffekt til beskyttende effekt mot utvikling av kreft, men mener at denne effekten
alene vil være utilstrekkelig for opptak på refusjon.

4. Behandling med Gardasil

4.1 Gardasil: virkning og indikasjon

Gardasil er en ikke-infesiøs, rekombinant, firevalent vaksine mot humant
papillomavirus (HPV-typene 6, 11, 16og 18). Vaksinen er fremstilt av høyrensede
virusliknende partikler (VLP) og inneholder ikke virus-DNA og kan derfor ikke
infisere celler, reproduseres eller forårsake sykdom. Gardasil skal beskytte mot kreft
og forstadier til kreft i livmorhals, sarnt mot forstadier til kreft i ytre kjønnsorganer og
vagina, og mot kjønnsvorter. Varigheten av beskyttelse etter primærvaksinasjon er

ukjent fordi samlet observasjonstid foreløpig er begrenset til 4-6 år. Behovet for
revaksinering (boosterdoser) over tid er ikke klarlagt [17].
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Gardasil er per i dag godkjent med følgende indikasjon: Gardasil er en vaksine som skal
forhindre premaligne genitale lesjoner (cervikale, i vulva og vaginale), cervixcancer og kjønnsvorter (condyloma
acuminata) som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av typene 6, 11, 16 og 18 (se pkt.
5.1). Indikasjonen er basert på effekt av Gardasil hos voksne kvinner fra 16 til 26 år og påvist immunogenitet hos 9
til 15 år gamle barn og ungdom. Beskyttelseseffekt er ikke undersøkt hos menn (se pkt. 5.1)."

Bruken av Gardasil skal følge offentlige anbefalinger.[7]

Anbefalt vaksinasjonsregime

Primær vaksinasjon består av 3 separate doser på 0,5 ml gitt i henhold til følgende
vaksinasjonsplan: 0, 2, 6 måneder. Dersom det blir nødvendig med en alternativ
vaksinasjonsplan, må den andre dosen gis minst 1 måned etter den første dosen, og
den tredje dosen må gis minst 3 måneder etter den andre dosen. Alle tre dosene må gis
innenfor en periode på ett år.

Gardasil kan gis samtidig med hepatitt B-vaksine. Samtidig bruk av Gardasil med
andre vaksiner har ikke vært undersøkt [7]. Det optimale tidspunktet for vaksinasjon er
tidlig i tenårene før den seksuelle debuten.

4.2 Valg av komparator
Masseundersøkelse for livmorhalskreft og celleforandringer som er forstadier til
livmorhalskreft utført som cytologisk prøvetaking hvert 3. år hos kvinner 25-69 år.

Legemiddelverket mener at valg av cervikal screening er relevant selv om tiltaket
hører under sekundærprevensjon og bare kan avdekke allerede eksisterende
celleforandringer som følge av en HPV infeksjon. Det finnes ingen andre
primærforebyggende tiltak enn vaksinering mot HPV infeksjon.

4.3 Innsendt klinisk dokumentasjon for Gardasil

Sanofi Pasteur MSD (søker) har sendt inn en oversikt over effektstudier med Gardasil
som dannet grunnlag for markedsføringstillatelse. Både Folkehelseinstituttet og
Kunnskapssenteret har tidligere gjort en vurdering av oppsummert dokumentasjon for
effekt av Gardasil som bygget på de samme studiene. Det er ikke utført nye studier
med jenter i aktuell aldersgruppe 13-16 år. Søknaden inneholder derimot oppdaterte
data fra lengre oppfølgingstid av de opprinnelige studiene utført i aldersgruppen 16-26
år. I tillegg er det vedlagt resultater av studier på kryssbeskyttelse mot andre HPV
typer virus enn de som er i vaksinen.

Legemiddelverket støtter seg til de eksisterende vurderinger av effektdata. Nedenfor
presenteres kun en oversikt over relevante kliniske effektstudier.

4.3.1 Relevante kliniske studier
Effekten av Gardasil ble vurdert i 4 placebokontrollerte, dobbeltblinde, randomiserte
kliniske studier som inkluderte kvinner i alderen 16 til 26 år. Over 20 000 personer
deltok i kliniske forsøk i hele utprøvningsprogrammet for Gardasil . De ble vaksinert
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uten at status for HPV-infeksjon var kjent, men prøver ble tatt for senere påvisning av
HPV-typer og antistoff mot HPV i blod. De primære endepunktene for beskyttende
effekt i studiene inkluderte blant annet: Forskjellige grader av forstadier til kreft (CIN
- cervikal intraepitelial neoplasi) og adenocarcinoma in situ (AIS) samt
livmorhalskreft; HPV 6-, 11-, 16- eller 18-relaterte kjønnsvorter og vevsforandringer i
vagina og ytre kjønnsorganer (vulva) og vedvarende infeksjon med HPV.

Tabell 2: Vedlagte studier for effekt av Gardasil i populasjonen som det søkes refusjon for

Future I og Future II
(protokoll 013 og 015)

([18, 19]
RCT

Fase II:

Kvinner 16-26 år

N= 20 877

Gardasil

Eksisterende screening

for livmorhalskreft,

behandlingsprogram for

HPV infeksjon

HPV infeksjon med HPV

type 6,11,16,18*

Celleforandringer:

HPV 16/18 relatert CIN

2/3 og AIS;

HPV 16/18 relatert

VIN 2/3 og VaIN 2/3

HPV 16/11/16/18 relatert

CIN eller AIS;

Kjønnsvorter

HPV 6/11/16/18 relaterte

kjønnsvorter

Protokoll 007

[4, 201

RCT

Fase II:

kvinner 16-23 år

N = 241

Gardasil

Eksisterende screening for

livmorhalskreft,

behandlingsprogram for

HPV infeksjon

Immunologisk respons

HPV infeksjon med HPV

type 6, 11,16, 18*

Proof of the principlestudy

(protokoll 005)

RCT

Kvinner

HPV naive

N= 290

Monovalent HPV 16 Ll VLP-

vaksine

Eksisterende screening for

livmorhalskreft,

behandlingsprogram for HPV

infeksjon

Celleforandringer:

HPV 16 relaterte CIN 1, CIN 2/3

eller AIS

Immunologisk respons

HPV 16 i serum av c CLIA

Studie

Design

Populasjon

Intervensjon

Komparator

Utfallsmål

Immunologisk respons

Anti- HPV nivå > 4 år

Sikkerhet

Oppfølgingstid 3 år 5 år Opp til 9,5 år

3 år

Resultater på tvers av kliniske studier

Fase Il studier - beskyttelseseffekt (opp til 5 år)

100 % mot 6/11/16/18 forårsaket genital sykdom (HPV 16/18 relatert AIS)

Fase III studier — beskyttelseseffekt ved studieslutt (opp til 4 år)

98 % mot HPV-16/18-relatert CIN2/3 eller AIS

100 % mot HPV-6/11/16/18-relatert VIN 2/3

100 % mot HPV-6/11/16/18-relatert VaIN 2/3

99 % mot HPV-6/11/16/18-relaterte kjønnsvorter

*Vedvarende HPV infeksjon, CIN, livmorhalskreft eller genitale lesjoner forårsaket av HPV

6,11,16 eller 18
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4.3.2 Effektdata i studiene
I og med at personene som ble vaksinert hadde variabel status med hensyn på HPV-
smitte og celleforandringer (cytologi), ble effekten målt i flere forskjellige
populasjoner. Hovedanalysene av effekten av vaksine- ble utført i "per protokoll-effekt"-
populasjonen (deltagere fikk alle tre vaksinasjonsdosene innen ett år etter start, ingen store
protokollavvik og de var naive mot relevant HPV-typer før dose 1 og til én måned etter
dose 3 (måned 7). Totalt sett var 73 % av individene naive (PCR-negative og
seronegative) mot alle de fire HPV-typene ved vaksinasjonsstart.

Beskyttende effekt mot HPV-16/18 relaterte C1N 2/3 eller AIS, C1N 3 og A1S

Tabell: 3 Profylaktisk effekt mot HPV-16/18 relaterte CIN 213eller AIS, CIN 3 og AIS
Per protokoll populasjon. Resultater ved studiens slutt (protokoll: 005; 007; 013;015)




Gardasil
N = antall Antall

Placebo
N = antall Antall Beskyttelsesgrad

Utfall deltagere tilfeller deltagere tilfeller (95 % KI)
HPV-16/18
relatert CIN 8 493 2 8464 112 98,2 % 93,5- 99,8 %
2/3 eller AIS






HPV 16/18
relatert C1N 3

8 493 2 8 493 64 96,9 % 88,4 -99 6 %

HPV 16/18
relatert AIS

8 493 0 8 493 7 100,0 % 30,6 -100,0

Tabell 3 er basert på data fra SPC [7], det var ingen nyere data i søknaden.

Beskyttende effekt mot celleforandringer i vulva og vagina

Den profylaktiske effekten av Gardasil på høygradige celleforandringer i vulva og
vagina er blitt undersøkt i tre placebokontrollerte, dobbelblinde, randomiserte fase
II/III-studier [3, 18-20]. Med opptil fire års oppfølging (gjennomsnittlig 3,6 år) i PPE-
populasjonen med kvinner i alderen 16-26 år var effekten av Gardasjlmot HPV
6/11/16/18-relatert VIN 2/3 og VaIN 2/3 henholdsvis 100,0 % (95 % KI: 67,2-100,0)
og 100,0 % (95 % KI: 55,4-100,0) på tvers avstudiene. [7]

Beskyttelseseffekt hos kvinner med og uten tidligere infeksjon eller sykdom
forårsaket av HPV 6, 11, 16 eller 18

Den totale analysepopulasjonen (ITT-populasjonen) inkluderte kvinner uansett
baseline HPV-status på dag 1, som mottok minst én vaksine og som det ble startet
telling av antall tilfelle for på dag 1. Denne populasjonen er tilnærmet lik den
generelle populasjonen av kvinner med hensyn til prevalens av HPV-infeksjon eller
sykdom ved inklusjon i studien. Beskyttelseseffekten av Gardasil mot kombinert
innsidens av HPV 6-, 11-, 16- eller 18-relatert vedvarende infeksjon, kjønnsvorter,
vulva- og vaginallesjoner, alle grader av CIN, AIS og cervixcancer, var 30,9 % (95 %
KI: 11,1, 46,5). Ingen statistisk signifikant effekt for Gardasil ble vist mot den
kombinerte insidensen av HPV 16- eller 18-relatert vedvarende infeksjon,
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kjønnsvorter, vulva- og vaginallesjoner, alle grader av CIN, AIS og cervixcancer
(estimert effekt 22,6 % (95% KI -2,9,41,9)).

Beskyttende effekt av Gardasil® på kjønnsvorter

Beskyttende effekt av Gardasil på kjønnsvorter ble undersøkt i tre
placebokontrollerte, dobbelblinde, randomiserte fase studier (protokoll:( 007,
013; 015) Gardasil er det eneste forebyggende tiltaket mot kjønnsvorter (relatert til
HPV 6 og 11 i 90 % av tilfellene). Med opptil fire års oppfølging (gjennomsnittlig 3,6
år) ble det i PPE-populasjonen vist 99,0 % (95 % KI, 96,2-99,9) effekt med Gardasil
mot HPV 6/11/16/18-relaterte kjønnsvorter hos kvinner mellom 16-26 år på tvers av
de kombinerte studiene

Innvirkning på cervikale behandlingsmetoder (konisering)
Effekten av Gardasil på hyppighet av cervikale behandlingsmetoder (konisering)
uavhengig av årsaksbestemte HPV-typer ble evaluert hos 18 150 individer som deltok
i protokollene 007, 013 og 015. I den allmenne HPV-naive populasjonen (DNAnegativ
for 14 vanlige HPV-typer og seronegativ for HPV 6, 11, 16, 18 og hadde
negativ celleprøve på dag 1) reduserte Gardasil andelen kvinner som opplevde en
cervikal behandlingsmetode (LEEP eller kald kniv-konisering) med 41,9 % (95 % KI:
27,7, 53,5) ved studieslutt. Tilsvarende reduksjon i ITT-populasjonen var 23,9 % (95
% KI: 15,2, 31,7) [7, 21].

Sikkerhet

Store placebokontrollerte, kliniske studier omfattet over 25 000 kvinner i 33 land
(inkludert over 2 000 norske kvinner). Sikkerhetsprofilen av Gardasil viser at vaksinen
er bra tolerert i de kliniske studiene med kun 0,2 % deltakerne som trakk seg fra
studiene på grunn av bivirkninger. De vanligste uønskede hendelsene var lokale
reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, hevelse og rødhet) og feber [22, 23]

Oppdaterte data fra Folkehelseinstitutt og Legemiddelverket viser at per 1.mai 2010
hadde over 18 000 norske jenter, som utgjør 60 % av jentene på 7. klassetrinn, fått
minst én vaksinedose. Totalt var det gitt 38 036 doser HPV-vaksine i programmet
(hver jente skal ha tre doser). Sikkerhet av vaksinen synes å være god. Det var meldt
inn 155 mulige bivirkningstilfeller. I all hovedsak (95 %) betegnes bivirkningene som
lite alvorlige (www.fhi.no).

Kryssbeskyttelse

Beskyttelseseffekten av Gardasil mot C1N (enhver grad) og CIN 2/3 eller AIS
forårsaket av 10 ikke-vaksine-HPV-typer (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)
som er strukturmessig relatert til HPV 16 eller HPV 18 ble evaluert i den kombinerte
Fase III-effektdatabasen (N = 17,599) etter en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 3,7 år
(studieslutt). Beskyttelseseffekten mot sykdomsendepunkter forårsaket av
forhåndsspesifiserte kombinasjoner av ikke-vaksine-HPV-typer ble målt. Studiene ble
ikke foretatt for å bedømme beskyttelseseffekten mot sykdommer forårsaket av
enkeltstående HPV-typer.
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Hovedanalysen ble utført i typespesifikke populasjoner som krevde at kvinnene var
negative for typen som ble analysert, men som kunne være positive for andre HPV-
typer (96 % av den totale populasjonen). Hovedanalysepunktet etter 3 år nådde ikke
statistisk signifikans for alle forhåndsspesifiserte endepunkter. For sammensatte
endepunkter ble statistisk signifikant beskyttelseseffekt vist mot HPV-typer som er
fylogenetisk relatert til HPV 16 (hovedsakelig HPV 31), mens det ikke ble påvist noen
statistisk signifikant beskyttelseseffekt for HPV-typer som er fylogenetisk relatert til
HPV 18 (inklusiv HPV 45).

For de 10 enkeltstående HPV-typene, ble statistisk signifikans kun oppnådd for
HPV 31.[7]

4.4 Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk
dokumentasjon

Blåreseptnemnda har vurdert den oppdaterte dokumentasjonen med tanke på
refusjonsverdighet på sitt møte i mars i år og har kommet med følgende innspill:

"Nemnda vil presisere at de studiene som foreligger anvender
surrogatendepunkter i form av antistofftitre og forekomst av forstadier til kreft. Det
finnes kun data som dekker en liten del av den relevante tidshorisonten for
assosiasjonen HPV og livmorhalskreft. Det ble pekt på at det per i dag ikke finnes
noen dokumentasjon for vaksinens effekt på det man primært ønsker å redusere,
nemlig forekomst av livmorhalskreft. Analysene synes i stor grad å bygge på "per
protocol"-tilnærminger i stedet for "intention to treat". Det ble reist spørsmål om
holdbarheten ved å ekstrapolere funn ned i lavere aldersgrupper ved fravær av harde
endepunktsdata. Det er lite tilfredsstillende at sikkerhetsvurderinger i stor gad synes å
være basert på spontanrapportering alene." [10]

Den kliniske dokumentasjonen består av de samme studiene som var benyttet som
dokumentasjon ved regulatorisk godkjenning av Gardasil og senere for bestemmelsen om
å innføre HPV vaksinasjonsprogram i Norge. Alle kliniske studier er utført som
multisenter studier med randomisert og placebokontrollert design. Samlet antall deltagere
ligger på om lag 20 000 som er svært høyt. Resultater er rapportert for hver enkelt studie
og som samlet resultat på tvers av studiene og er konsistente. Analyser er utført både per
protokoll populasjon (PP) og som intention to treat (ITT) som gjenspeilet generell
populasjon med hensyn på HPV-status og celleforandringer. ITT-analysen viste dårligere
resultater og dette forklares med manglende beskyttende effekt hos personer som allerede
var smittet. Effektdata som brukes i modellen bygger på resultater fra per-protokoll
analyser og ikke på data fra ITT-analyse. Det er sannsynlig at den omsøkte kohorten i
større grad ligner på PP populasjonen da det dreier seg om jenter som i all hovedsak er
HPV naive.

4.4.1 Studiepopulasjon i forhold til omsøkt populasjon
Det mangler studier utført i den populasjonen som det søkes refusjon for (jenter i
alderen 13-16 år) fordi alle effektstudier er utført hos kvinner i alderen fra 16-26 år.
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For å finne HPV-virus på livmorhalsen og forstadier til kreft må personene gjennom
en gynekologisk undersøkelse. I vaksinestudiene er dette ikke gjort på de yngste barna
(9-14 år). I kliniske studier med barn < 15 år ble antistoffresponsen hos jenter og
gutter sammenlignet med responsen hos ungdom og kvinner fra 16 til 26 år.
Antistoffresponsen varierte med alderen og var høyest hos de < 12 år. Responsen hos
gutter og jenter var lik, mens den var lavere for kvinner 16-26 år. Disse studiene gir
grunn til å tro at Gardasil vil ha tilsvarende beskyttende effekt mot utvikling av
livmorhalskreft om der gis til barn og unge i alderen 9-15 år.

4.4.2 Intervensjon
Bruk av vaksinasjon som primærforebyggende tiltak mot HPV- infeksjon som er kjent
risikofaktor for utvikling av flere typer krefter relevant. Administrasjonsmåte og
dosering brukt i studiene gjenspeiler norsk praksis. Det antas at screeningsprogram for
livmorhalskreft opprettholdes.

4.4.3 Komparator
Inntil introduksjon av HPV-vaksiner fantes ingen primærforebyggende tiltak mot
livmorhalskreft og HPV infeksjon. Screening er eneste forebyggende tiltak (sekundær
profylakse) mot utvikling av livmorhalskreft fordi celleforandringer kan oppdages på
et tidlig stadium før det utvikler seg kreft.

4.4.4 Resultater  (endepunkter)

Virkningen av vaksinene kan måles gjennom blodprøver (beskyttende antistoffer),
funn av HPV-virus på livmorhalsen og forstadier til kreft. I de kliniske studiene med
Gardasil er alvorlige forstadier til livmorhalskreft brukt som surrogatendepunkter for
livmorhalskreft. Bakgrunnen for dette er at alvorlige celleforandringer alltid
behandles, og det er derfor uetisk å bruke livmorhalskreft som endepunkt. Dessuten
kan det ta opp til 20 år fra HPV infeksjon til utvikling av livmorhalskreft. Det er blitt
utført fase II- og III-studier på Gardasil med en gjennomsnittligoppfølging i ca. fire år
etter dose 1 i fase III-studier, og fem år etter dose 1 i fase II-studier.

Med hensyn til sikkerhet ble Gardasil evaluert for toleranse på injeksjonsstedet og
systemisk toleranse, effekt på langvarig helse, samt interaksjon med graviditet og
amming. For å få kunnskap om hvilken effekt vaksinene i praksis har på forebyggelse
av dødelighet fra livmorhalskreft og andre kreftformer som er assosiert med HPV
kreves oppfølging over mange år av de som lar seg vaksinere.

Kommentar
Resultater fra studier utført med den omsøkte populasjonen er hovedsakelig basert på
immunologiske data og surrogate endepunkter. Det er ingen studier med den omsøkte
populasjonen som faktisk viser effekter på kreftutvikling eller dødelighet. Dette øker
usikkerheten av data som brukes i den helseøkonomiske modellen. Evaluering av effekt
er imidlertid gjort med klinisk relevante og godkjente sykdomsendepunkt. Disse
omfattet i første rekke cervikale lesjoner CIN 2, CN 3 og adenocarcinoma in situ
(AIS), som er direkte forstadier til invasiv livmorhalskreft. I tillegg ble det undersøkt
på høygradig vulva-intraepitelial neoplasi (VIN 2/3) og vaginal intraepitelial neoplasi
(VaIN 2/3), som er forstadier til kreft i henholdsvis vulva og vagina, samt
kjønnsvorter. Effektdata bygger på analyser utført hovedsakelig i Per-protokoll
populasjon (hat tatt tre vaksinedoser og er HPV-naive). Det er en svakhet at studiene
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har oppfølgingstid i inntil 5 år med tanke på at det antas at vaksinasjonen gir livslang
beskyttelse. En annen begrensning er at foreløpige resultater for den omsøkte
populasjonen viser kun effekt på surrogate endepunkter og ikke på forekomst av
aktuelle krefttyper og dødelighet. Behov for booster vaksine hvis effekten skulle avta
over tid er ikke undersøkt.

5. Innsendt økonomisk analyse av Gardasil
Søker har opprinnelig sendt inn en omfattende legemiddeløkonomisk analyse utført
som kostnytte analyse med modellering i Markov-modell som vi referer til som
hovedanalyse. Dette er denne hovedanalysen som søknaden bygger på. I tillegg ble det
utført en forenklet analyse og modell (tilleggsanalyse).

Hovedanalyse

Søker har sendt inn en legemiddeløkonomisk analyse der følgende
vaksinasjonsscenarioer for Norge sammenliknes:

Vaksinasjonsprogram meds kun vaksinering av 12-årige jenter (i modellen vaksinert rett
før de fyller 12 år)
Vaksinasjonsprogram med 12 — årige jenter + innhentingsvaksine for 12-14 årige jenter
Vaksinasjonsprogram med 12 — årige jenter + innhentingsvaksine for 12-17 årige jenter.

I bunn for alle scenarioene ligger screeningprogammet som i Norge omfatter alle
kvinner 25-69 år som inviteres til screening for livmorhalskreft. Deltagelsen er
frivillig. Det tas vevsprøve fra livmorhals som deretter undersøkes for
celleforandringer (se avsnitt.2.2.1.)

Scenario II og III er innhentingsprogram med Gardasil refusjonsbasert og
tidsbegenset (4 år).

Legemiddelverket vil i det følgende legge mest vekt på scenarioene I og III over og
sammenlikningen mellom disse scenarioene, idet det er denne sammenlikningen som
best reflekter hva det er søkt om forhåndsgodkjent refusjon for. Analysen er en cost-
utility-analyse der kostnader og QALYs ved de to scenarioene sammenliknes
Analysen er en tilleggsanalyse til analysen for Norge opprinnelig utført
i Dasbach 2008 [24].

Tilleggsanalyse

Søker (Sanofi Pasteur MSD) har også — etter at refusjonssøknaden ble sendt
Legemiddelverket - fått utviklet en enkel cost-utility-modell og -analyse for raskt å
besvare og belyse enkelte spørsmål underveis i behandlingen av søknaden. I modellen
er data og forutsetninger fra hovedmodellen benyttet, og modellen gir da i
hovedscenarioet om lag samme resultat som hovedmodellen. En kan derfor grovt sett
si at den forenklede modellen er kalibrert i forhold til hovedmodellen.
Legemiddelverket kommer tilbake til modellen i omtale av resultater og
sensitivitetsanalyser.
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5.1 Modell, metode og data

5.1.1 Perspektiv
Perspektivet i analysen er samfunnets, men inkluderer kun direkte kostnader. Indirekte
kostnader knyttet til endringer i arbeidskraft og produktivitet ikke er inkludert i
analysen.

5.1.2 Pasientpopulasjonen (P)
Pasientpopulasjonen i hovedanalysen er jenter i alderen 12, 13, 14, 15, og 16 år
(intervensjonsgruppen) og 12 år (sammenlikningsgruppen). Aktuell kohort for
refusjon i modellen er jenter som var henholdsvis 13, 14, 15 og 16 år i november
2009. Søker oppgir basert på data fra Statistisk sentralbyrå at det er om lag 30 000
jenter på hvert trinn. Per protokoll populasjon (PP populasjon) var definert som jenter
som ikke var tidligere eksponert for HPV infeksjon og som har fullført
vaksinasjonsprogram (tatt alle tre vaksinedoser).

5.1.3 Intervensjonen (I)
I både intervensjons- og komparatorgruppe:
Cervikal screening. Alle scenarioer i analysen forutsetter at det eksisterende norske

screeningprogrammet for kvinner mellom 25 og 69 år vil fortsette, med undersøkelser
hvert tredje år.

Rutinemessig vaksinering av jenter i 7. Idassetrinn mht deltakelse antas det 95 % dekning fra
og med første år.

Kun i intervensjonsgruppen:
Innhentingsvaksine for alderskohorten 12-17 år i et 4-årig program med tidsbegrenset

refusjon. Det antas at dekningsgraden kommer til å stige fra 0 % til 30 % i løpet av fire år.
Etter fire år avsluttes innhentingsvaksineringen.

Gardasil skal gis intramuskulært som tre injeksjoner som administreres i overarmen
(0, 2 og, 6. mnd.) Alle de tre dosene må gis innenfor en periode på ett år, og bør bestå
av samme type vaksine. Det er uvisst om det er behov for booster dose hvis den
beskyttende effekten skulle avta over tid. Slik scenario er ikke inkludert i den vedlagte
analysen.

5.1.4 Komparator (C)
Komparator er tilbud om cervikal screening i gjeldende program som tilbys alle
norske kvinner i alderen 25-69 år.

5.1.5 Utfallsmål (0) (endepunkter)
Primære utfallsmål i analysen er samfunnsøkonomiske kostnader og QALYs. Andre
utfallsmål er vunne leveår, antall tilfeller med CIN 1/2/3, antall tilfeller med
livmorhalskreft, kjønnsvorter, antall unngåtte dødsfall, kryssbeskyttelse mot andre
typer HPV virus, immunrespons.

Tidsperspektivet i analysen er 100 år. Befolkningsstørrelsen er forutsatt å være
100 000 til enhver tid i de 100 årene, av modellberegningsmessige årsaker. Både
kostnader og helseeffekter diskonteres med 3,5 % per år i analysen.
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Kommentar:
Legemiddelverket vurderer, populasjon, intervensjoner og utfallsmål som relevante i
analysene. Da refusjonssøknaden ble sendt inn, var det relevant å søke om
forhåndsgodkjent refusjon for fire kohorter. Underveis i saksbehandlingen har det blitt
klart at det nå er tre kohorter som er relevante; 14-, 15- og 16-åringer. Dette fordi
vaksineringen antakelig kan tidligst starte fra og med 2011 (se diskusjon lenger bak i
denne rapporten). De som er 13 år i 2011 har allerede fått tilbud om rutinemessig
vaksinasjon i skolehelsetjenesten. Legemiddelverket har tatt hensyn til dette i
budsjettvirkningsanalysene. Men, for vurderingen av kostnadseffektivitet mener
Legemiddelverket at reduksjonen i antall kohorter ikke spiller avgjørende rolle.

Tidsperspektivet i analysene på 100 år synes relevant for å fange opp de viktige
antatte virkningene over tid. Et såpass langt tidsperspektiv medfører imidlertid at
tallene i siste tidsrom av analysen er svært usikre.

Ut ifra anbefalinger for norske samfunnsøkonomiske analyser burde
diskonteringsraten vært 4 % per år. At en noe lavere rate, på 3,5 %, er brukt vil
antakelig favorisere innhentingsvaksinen, idet vaksinekostnadene kommer først i
perioden, mens de gunstige effektene kommer senere. Imidlertid indikerer diverse
sensitivitetsanalyser med den forenklede modellen at denne forskjellen i
diskonteringsrate ikke har store virkninger på resultatene
(kostnadseffektivitetsratioen).

5.1.6 Analysemodell

Den økonomiske modellen som er brukt i analysene bygger på en dynamisk,
matematisk transmisjonsmodell som beregner den kliniske effekten av ulike
vaksinasjonsstrategier ved bruk av Gardasil. Modellen inkluderer vaksinens effekt på
livmorhalskreft og kjønnsvorter, men ikke dens potensielle effekt på andre
sykdommer, som vulva og vaginale krefttilfeller. Effekten av flokk-immunitet er
inkludert. Den kliniske transmisjonsmodellen består av en demogafisk og en
epidemiologisk del. I den demografiske delen spesifiseres modellpopulasjonens
demografiske karakteristika, samt inngang, aldring og utgang fra modellen. I den
epidemiologiske delen simuleres HPV-smitte og forekomsten av celleforandringer,
livmorhalskreft og kjønnsvorter. For en nærmere presentasjon av modell, se Dasbach
et al 2008 [24] , Elbasha et al 2007 [25] og Elbasha et al 2008 [26].

Søker har vurdert modellens validitet for Norge ved å sammenlikne dens prognoser for
HPV-relatert sykdom ved screening men uten vaksinasjon, med data fra det norske
kreftregisteret. Søker oppgir at modellen underestimerte samlet antall tilfeller med
CIN 2/3 og livmorhalskreft som kan tilskrives HPV 16 og 18. Modellens estimat var
hhv. 9,1 og 2,7 per 100000 kvinner 12 år eller eldre. I følge Kreftregisteret var
insidensen i Norge i 2003 hhv. 15,1 og 5,5, hvorav ca. 75 % kan tilskrives HPV 16 og
18. Bortsett fra denne underestimeringen rapporterer søker at prognosene generelt falt
innenfor verdier observert i Kreftregisteret

I søknaden og publikasjonene av modell og Dasbachs analyse for Norge er det gjort
enveis sensitivitetsanalyser. Disse analysene indikerer at viktige parametre i modellen
er: varigheten av vaksinebeskyttelsen, dekningsgraden av vaksinasjonsprogrammet
(penetrasjonsrate), livskvalitetsvekter, beskyttelse mot HPV 6/11, vaksinekostnadene,

22



kostnader til behandling av kjønnsvorter, diskonteringsrate og tidshorisonten i
analysen. Vi vil i det følgende særlig legge vekt på presentasjon og vurdering av disse
parametrene.

Kommentar:
Modellen er stor og kompleks, noe som kan gjøre den og analysen mindre transperent
enn ønskelig. Modellbeskrivelse og flere analyser med modellen er imidlertid publisert
internasjonalt. Modellen er også validert mot norske data, med delvis sammenfall
mellom modellberegnete resultater i historisk baseline og faktiske krefttilfeller. Det er
imidlertid vanskelig å konkludere med hva underestimeringen av HPV-sykdom i
baseline har å si for beregningen av kostnadseffektiviteten av innhentingsvaksine.

5.1.7 Effekt, bivirkninger og helsenytte

Effekt
Den naturlige smitte- og sykdornsutviklingen er basert på internasjonale data. Data fra
den norske seksualundersøkelsen 2002 er brukt for seksuell aktivitet og smitterater for
HPV. Data for dødelighet fra og screening for livmorhalskreft er hentet fra
Kreftregisteret i Norge. Norske tall for mortalitetsrater ellers er brukt i analysen.

Gardasil har vist god beskyttelse både mot vedvarende infeksjon og mot alvorlige
forstadier til livmorhalskreft (CIN213) forårsaket av HPV-genotypene 16 og 18.
Gardasil har også vist god beskyttelse mot alvorlige forstadier til kreft i vulva (VIN
2/3) og vagina(VaIN 2/3). Gardasil beskytter i tillegg mot kjønnsvorter og
celleforandringer forårsaket av genotypene 6 og 11. Den profylaktiske effekten av
vaksinen overfor HPV 6/11/16/18 er antatt å være 90 % i analysen[3]. Effekten på
sykdom er antatt å være 95,2 % for alle celleforandringer (CIN , 98,9 % mot
kjønnsvorter og 100 % mot livrnorhalskreft [3]. I analysen antas det at vaksinen ikke
vil ha noen effekt på utviklingen av HPV-relatert sykdom som allerede var til stede
ved vaksinasjonstidspunktet. Varigheten av beskyttelse fra vaksinen er livslang i
hovedanalysen.

Bivirkninger
Bivirkninger av vaksinen synes ikke å være inkludert i modellanalysen.

Livskvalitet
For beregning av kvalitetsjusterte leveår (QALYs) i scenariene er verdier/vekter for
helserelatert nytte for ulike helsestadier benyttet. Verdiene er i hovedsak hentet fra en
upublisert amerikansk studie [27].. I denne studien ble 150 frivillige kvinner bedt om
å vurdere 9 ulike HPV-relaterte helsetilstander på en VAS-skala. Deretter utførte de en
Times Trade Off (TTO) — øvelse der skulle velge mellom å leve en lengre periode med
i de ulike HPV-relaterte helsetilstandene eller en kortere periode med full helse. Det er
TTO-verdiene på helsetilstandene som er brukt i modell-analysen.

Tabell 4 viser viktige parametere knyttet til helseeffekt, brukt i søkers hovedanalyse.
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Tabell 4: Parameterverdier knyttet til helseeffekt og QALYs i hovedanalysen i
refusjonssøknaden
Parameter Verdi. Kommentar

Dekningsgrad for
opphentningskohorten 13-17
år (penetrasjonsrate)
Compliance

Varigheten av beskyttelse
Andel av livmorhalskreft som
skyldes HPV-infeksjon (alle
onkogene HPV virus)

Andelen av disse tilfellene
som skyldes kun HPV 16 og
18 infeksjon

Vaksineeffekt på HPV 16 og
18
Vaksineeffekt på HPV 6 og 11
QALY-vekter
- Full helse, jenter 12-17år
- CIN1
- CIN2/3
- Lokal livmorhalskreft

Regional livmorhalskreft
- Invasiv livmorhalskreft
- Overlevd livmorhalskreft

Kj ønnsvorter

Gradvis stigende til 30 % i en periode på 4 år
Jentene far alle tre vaksinedoser

100 %
Modellen er utviklet for vaksinasjonsprogxam med
nær 100% compliance. I søknaden er modellen
forsøkt tilpasset refusjonscenarie ved at
penetrasjonsrate er redusert.
Livslang
Ikke inntatt i modellen.
Modellen tar kun utgangspunkt i antall tilfeller av
livmorhalskreft som skyldes HPV 16 og 18. Det er
ikke tatt høyde for mulig kryssbeskyttelse
Ikke inntatt i modellen.
Ved beregning av antall tilfeller som skyldes HPV
16 og 18, tilsvarer resultatene at disse genotypene
forårsaker ca. 70 % av alle tilfeller livmorhalskreft
[5]
90 %

90 %

0,93
0,91
0,87
0,76
0,67
0,48
0,84
0,91

Kommentar:

Legemiddelverket vurderer parameterverdiene slik:
• Beskyttelse mot livmorhalskreft og vorter
Beskyttende effekt av Gardasil mot livmorhalskreft er fremdeles ikke demonstrert i
virkeligheten på grunn av lang tid fra eksponering for HPV infeksjon til utvikling av
invasiv livmorhalskreft. Lengst oppfølgingstid i publiserte studier med Gardasil er
foreløpig inntil 5 år. Dette er utilstrekkelig for å vise forebyggende effekt mot kreft.

3 Søkeren argumenterer med at i realiteten er compliance satt til 80-90 % fordi i modellen brukes pris
for vaksinen som er 7,6 % over den eksisterende prisen. Dette gjenspeiler et scenario hvor om lag

20 % av jentene mottar kun en vaksinedose.
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Effektparametrene i eksiterende studier er derfor knyttet til utfall som kan måles innen
kortere tidsperiode slik som dannelse av antistoffer/nivået av antistoffer over tid,
celleforandringer i livmorhals (CIN 1; CIN 2/3; AIN); HPV infeksjon, kjønnsvorter.

Intramuskulær injeksjon av vaksine gir 50 ganger høyere konsentrasjoner av
antistoffer enn det som ses etter infeksjon. Resultater fra flere RCT studier har vist
forebyggende effekt mot CIN2/3 som regnes for forstadier til livmorhalskreft.
Celleforandringer av type CIN 2, CIN 3 og AIS (adenocarcinoma in situ) er anerkjent
av WHO, EMA og FDA som valid indikator for forebyggende effekt av HPV-vaksiner
og ofte omtales som CIN 2+. Det er de samme typer celleforandringer som er
standard utfall for cervikal screening.

Dekningsgrad (andel vaksinerte i kohorten)
At dekningsgraden settes til 30 % som er vesentlig lavere enn hva den var satt i
Kunnskapssenterets analyser av rutinemessig vaksinasjon i skolehelsetjenesten (90 %)
virker fornuftig. Tall fra Folkehelseinstituttet fra vaksinasjonen av 7-klassinger i
2009/2010 indikerer en foreløpig dekningsgrad på 60 % (www.fhi.no). I søkers
budsjettanalyse er dekningsgraden satt lik 25 %, bl.a. basert på tall fra den
allmennlegebaserte HPV-vaksinasjonen i Sverige (med refusjon) og erfaringer fra
USA hvor Gardasil er gratis i den aldersgruppen (opplysninger fra søkeren). Uansett
ser ikke dekningsgraden ut til å slå særlig ut i kostnadseffektiviteten for
innhentingsvaksinasjon da det kun i mindre grad vil påvirke flokkimmunitet. Se
diskusjon i avsnittet om sensitivitetsanalyser.

Compliance (andel som hat tatt alle tre doser)
En antagelse om compliance-rate på 100 % synes noe høy. Søkeren argumenterer at i
realiteten er compliance i analysen satt ned til 80-90 på grunn av at det benyttes
høyere pris for vaksinen. Norske erfaringer med HPV-vaksinen i aktuell aldersgruppe
er svært begrensede, men det er rimelig å forvente at færre jenter vil fullføre
vaksinasjonen som er selvinitiert sammenlignet med compliance gjennom
vaksinasjonsprogram. Foreløpige tall fra Folkehekseinstituttet indikerer noe lavere
deltagelse i andre vaksinasjonsrunde enn i første, men dette kan endre seg over tid
fordi vaksinering av den første kohorten pågår fortsatt. Compliance rate kan
potensielt påvirke penetrasjonsrate hvis det er slik at vaksinering med alle tre doser er
nødvendig for å oppnå fullgod beskyttelse.

Varighet av beskyttelsen
Forutsetningen som livslang varighet av beskyttelse er ofte gjort i publiserte analyser.
Men, dette er svært usikkert, med tanke på at effektstudiene og oppfølging så langt
empirisk sett ikke har dekket lenger periode enn 5 år. Søker har imidlertid gjort
sensitivitetsanalyser med kortere beskyttelsestid

QALY-vektene er i hovedsak basert på en upublisert studie. Søker har
imidlertid på Legemiddelverkets forespørsel supplert med informasjon om nyttevekter
fra alternative kilder, noe det er relativt sparsommelig med. Søker viser også i sin
tilleggsanalyse med norsk utviklet CUA-modell at QALY-vektene betyr relativt lite for
resultatene i analysen. Det er effekten på dødelighet som synes å være den viktigste
driveren av QALY-gevinsten. Legemiddelverket konkluderer dermed med at QALY-
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vektene er relativt usikre, men at QALY- vektene benyttet muligens er de beste
anslagene man har per nå. Dessuten er antakelig ikke QALY-vektene blant de viktigste
parametrene i analysen.

5.2 Kostnader
Fordi perspektivet i analysen er samfunnets er kostnadene eks. mva. Det er imidlertid
et begrenset samfunnsperspektiv i og med at indirekte kostnader knyttet til endringer i
produktivitet ikke er inkludert i hovedanalysen.

Kostnadene til vaksinene ble satt til 3023 NOK for de tre dosene til sammen, noe som
er høyere enn hva faktisk pris er i dag (per 5.mai 2010): 2810 NOK målt i maks AUP
eks. mva. Kostnader til administrasjon (bestilling av resept, eventuell legetime, setting
av vaksinen, m. m.) er ikke inkludert.

De direkte medisinske enhetskostnadene knyttet til screening og behandling av HPV-
relatert sykdom, som CIN, kjønnsvorter og livmorhalskreft, ble basert på det
forventede ressursforbruket som behandlingen av de enkelte tilstandene ville medføre,
samt norske DRG-satser og taksthefter. Enhetskostnader for behandling av
kjønnsvorter ble basert på amerikanske data (3032 NOK), men norske beregninger gir
ifølge søker kostnader i samme størrelsesorden (2760 NOK).

Tabell 5 viser viktige enhetskostnader brukt i søkers hovedanalyse

Tabell 5: Enhetskostnader i søkers hovedanalyse.
Parameter
Enhetskostnader (i 2005 NOK)

Verdi

- Gardasil — vaksine (eks mva) 3023
- Behandling av (kostnader per behandlet tilfelle)




- CN1 1856
- CIN2/3 12829
- Lokal livmorhalskreft 108922
- Regional livmorhalskreft 114100
- Invasiv livmorhalskreft 114100
- Kjønnsvorter 3032

Kommentar:
Etter forespørsel fra Legemiddelverket har søker sammenliknet kostnadsanslagene i
søknaden med tilsvarende anslag fra andre kilder. Kreftbehandlingskostnadene i
modellen synes å være heller moderate sammenliknet med uavhengige anslag i
Kunnskapssenterets [28] og den danske Sundhedsstyrelsens analyser 1291 .
Kostnadene til behandling av CIN 1, 2 og 3 kan derimot være noe for høye. Men, dette
motveies i stor grad av de moderate anslagene på kreftbehandlingskostnader. Det er
disse kostnadene som sammen med kostnader for behandling av kjønnsvorter står for
3/ av innsparingene ved HPV-vaksinering i følge søkers forenklede tilleggsanalyse.

Enhetskostnadene for behandling av hvert tilfelle med kjønnsvorter er muligens noe
høye. Søker har i sin tilleggsanalyse med forenklede modell beregnet en kostnad på kr
3566 per tilfelle. Dette anslaget inkluderer pasientenes kostnader forbundet med reise
til/fra behandling, samt deres tidsbruk knyttet til behandling. Uten disse kostnadene er
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anslaget kr 1631 per tilfelle, hvilket er vesentlig lavere enn anslaget brukt i
hovedanalysen (kr 3032). Anslaget i hovedanalysen ser ikke ut til å inneholde
pasientenes reisekostnader og tidsbruk

Det er en svakhet i hovedanalysen at kostnader til administrasjon av HPV-
vaksinasjonen på legekontorer ikke er inkludert.

5.3 Resultater
Resultater i hovedanalysen er rapportert på et aggregert nivå og er i liten grad brutt

ned i enkeltkostnader, spesifiserte helseeffekter eller lignende.

5.3.1 Kostnadseffektivitet
Tabell 6 viser søkers kostnadseffektivitetsresultater i hovedanalysen.

Tabell 6: Resultater fra hovedanalysen
Strategi Samlet (diskontert) Inkrementell økning i forhold til

forri e strate 1
Kost- QALYs Merkost- Vunne Kr/
nader (kr) nad (kr) QALYs QALYs

Rutine skolevaksine
12-årige jenter 202 741 248 2 350 445

innhentingsvaksine 203 784 991 2 350 467 1 043 744 22 48 160
12-14-årige jenter

innhentingsvaksine 205 540 218 2 350 508 1 755 227 41 42 393
12-17-årige jenter
Kilde: Sanofi Pasteur MSD

Den samlede ICER (inkrementell kostnadseffektivitetsratio) for
innhentingsvaksinasjon av 12-17-årige jenter sammenlignet med kun
rutinevaksinasjon av 12-årige jenter er 44 400 kr per QALY i hovedanalysen.

sin forenklede tilleggsanalyse kommer søker fram til at irmhentingsvaksinering på
legekontor gir en merkostnad per vunnet kvalitetsjustert leveår på 75 586 kr.
Ca. 85-90 % av QALY-gevinsten er knyttet til unngåtte dødsfall — gitt en forutsetning
om at kvinner i snitt har ca. 30 leveår igjen ved død av livmorhalskreft. Samfunnets
legemiddelkostnad eksklusive mva, men inklusive administrasjonskostnad, forbundet
med vaksinering på legekontor utgjør 70,5 millionerkroner i tilleggsanalysen.

Vaksineringen gir innsparinger på 38,2 millionerkroner som følge av unngåtte
hendelser:
Reduserte direkte kostnader som følge av unngåtte tilfeller

av kjønnsvorter 17,3 millioner kroner
unngåtte tilfeller av CIN 2/3 estimeres til 6,3 millioner kroner
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• unngåtte tilfeller av livmorhalskreft er estimert til 6,3 millioner kroner

Reduserte indirekte kostnader
bedret produktivitet pga redusert tid til behandling: 8 millioner
kroner.

Reduserte indirekte kostnader pga unngåtte dødsfall er ikke inkludert i beregningene.

5.4 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Med utgangspunkt i hovedanalysen utførte søker ulike sensitivitetsanalyser som vist i
tabell 7.

Tabell 7. ICER ved ulike sensitivitetsanalyser. Merkostnad per vunnet QALY.
Strategi Base

case
Uten
effekt på

Varighet
av effekt =

Dekn.grad
innh.vaks.

Dekn.grad
innh.vaks.




HPV 20 år = 20 % = 40 %




6/11




Rutine
skolevaksine 12-
årige jenter *

48 346 115 890 106 186 NA NA

innhentingsvaksine
48 160 107 080 103 723 47 801 48 291

12-14-årige jenter






**






42 393 96 767 78 807 41 592 42 970
innhentingsvaksine
12-17-årige jenter
**

*Sammenliknet med kun screening
**Sammenliknet med foregående strategi
Kilde: Sanofi Pasteur MSD

De mest sensitive variabler for endringer synes å være følgende:

Dekningsgrad
I følge søkers beregninger medfører en reduksjon i varighet av effekt fra
livstid til 20 år at ICER om lag fordobles. Men, fortsatt er ICER relativt lav.
ICER-tallene er relativt ufølsomme overfor endringer i dekningsgrad. Søker viser også
til en annen analyse av Sanoti Pasteur MSD der ICER var nær det samme ved
henholdsvis 30 % dekningsgrad og 95 % dekningsgrad for innhentingsvaksine av 12-
14-årige jenter, og der hvert og ett av disse scenarioene ble sammenliknet med
rutinemessig skolevaksinasjon av 12-årige jenter. Søker forklarer dette med
flokkeffekten som er modellert slik at den er svært lav ved 0 % dekning, øker til en
maksimal flokkeffekt ved en gitt dekningsgrad og avtar mot null igjen ved 100 %
dekning. Flokkeffekten generelt vil være avhengig av dekningsgaden i
vaksinasjonsprogrammet (7.klassinger). Med tiden vil dekningsgraden i den omsøkte
kohorten antakelig ha mindre betydning for flokkimmunitet. De tidligere årskullene
som ikke er vaksinert vil dominere i mange år frem i tid. Internasjonale erfaringer med
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innhentingsvaksinasjon er også begrenset og derfor er modellering av slike data
beheftet med usikkerhet.

I tillegg til sensitivitetsanalysene over har søker, på Legemiddelverkets forespørsel,
også vurdert virkningene av endringer i compliance-rate, administrasjonskostnader og
diskonteringsraten.

Compliance
I søkers hovedanalyser er compliance satt lik 100 % og er sannsynligvis overestimert.
Men, idet vaksineprisen er satt 213 kroner for høyt (for 3 vaksinedoser) i denne
analysen, tilsvarer det ifølge søker en compliance på mellom 80 og 90 % om en skulle
ta hensyn til kostnadene til vaksinedoser som ikke gir effekt fordi noen ikke tar alle tre
dosene. Reduksjon i effekt fordi alle ikke tar alle dosene kan tolkes inn i modellen som
redusert dekningsgrad. Mulig at antatt compliance på 80-90 % er fremdeles et
optimistisk anslag, men vi har ingen bedre data å støtte oss til.

I mange år vil HP V- status til de som er eldre enn 17 år per i dag trolig bety mye for
smitteoverføring til de yngre jentene. En høy compliance vil derfor redusere risiko for
smitte betydelig for de første årskullene.

Administrasjonskostnader
I hovedanalysen er ikke kostnader til administrasjon av vaksinen inkludert. Søker har,
på forespørsel fra Legemiddelverket vurdert mulige administrasjonskostnader. De kom
frem til et alternativ der administrasjonskostnaden er på kr 173 per vaksinert jente. Det
antas da følgende: halvparten av jentene får vaksineresepten foreskrevet i forbindelse
med annen konsultasjon, uten noen ekstrakostnad. Den andre halvparten får resepten
foreskrevet per telefon (takst 45 kr). Settingen av vaksinene koster 3*50 kr (takst lad).
Andel av basistilskuddet inkluderes ikke i beregningene. En administrasjonskostnad på
kr 173 gir en økning i ICER på 13 % ifølge søkers tilleggsanalyser.

Klinikere som Legemiddelverket kontaktet antok at de fleste fastleger vil forskrive
Gardasil først etter en konsultasjon. Sannsynligvis vil de fleste jenter få vaksine av
helsesøster på legekontoret. Det synes at scenario med bestilling på telefon er mindre
sannsynlig for norske forhold, men vi har ingen gode data å støtte oss til.

Diskonteringsrate
I en analyse med den forenklede modellen kommer søker til at en økning i
diskonteringsraten for helseeffekter fra 3,5 % år til 4 % (som er raten for kostnadene),
medfører en økning i ICER på om lag 15 %, noe som fortsatt gir et akseptabelt nivå på
ICER i følge søker. Søker viser også til diskusjoner i litteraturen om hvorvidt
diskonteringsraten for helseeffekter bør være like høy som raten for kostnader i
analyse av helseprogrammer som strekker seg over lang tid.
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6. Legemiddelverkets egne beregninger og andre
analyser

6.1 Legemiddelverkets egne sensitivitetsvurderinger
Legemiddelverket har gjort følgende vurderinger på basis av sensitivitetsanalysene
beskrevet over:

Ut ifra usikkerheten knyttet til varigheten av effekten av vaksinen kan en pragmatisk
anslå gjennomsnittet av hovedanalysens ICER ved effektvarighet lik livstid og
sensitivitetsanalysen med effektvarighet lik 20 år. Gjennomsnittet er 77 266 kr per
vunnet QALY.

Usikkerheten rundt dekningsgrad synes å spille en liten rolle mht
kostnadseffektivitetsresultatene i modellanalysene.

Et noe for høyt anslag på compliance er indirekte tatt hensyn til prismessig ved at
vaksineprisen er satt for høyt i hovedanalysen. Effektmessig dekkes det opp ved
endringer i dekningsgjad, noe som slår lite ut i resultatene.

Enhetskostnadene og nyttevektene i analysen er usikre, men Legemiddelverket har
ingen bedre anslag. Muligens er anslagene på kostnadene for behandling av hvert
tilfelle med kjønnsvorter noe for høye i hovedanalysen. Men søkers
sensitivitetsanalyser med hovedmodellen indikerer at selv uten effekt på
kjønnsvorter er antakelig vaksineringen kostnadseffektivt for de aktuelle kohortene.

Kostnader til administrasjon av vaksinen burde vært inkludert i hovedanalysen.
Et grovt anslag på slike kostnader kan være: Reseptskriving gjøres ved vanlig
konsultasjon der jentene følges av en pårørende. Første dose settes ved denne
konsultasjonen. De to siste dosene settes av annet helsepersonale enn legen, og det
antas at jentene er uten følge av pårørende når disse dosene settes. Dette medfører
en samlet kostnad på kr 453. Kostnadene inkluderer kr 132 (konsultasjonstakst 2ad)
+ kr 35 (spesialisttillegg for halvparten av allmennlegene - takst 2dd) +3 * kr 50 for
injeksjonene (takst lad), samt andel av basistilskudd kr 136 (= 30 % av kostnadene).

Administrasjonskostnaden på kr 453 per vaksinert kan tolkes som et tillegg i
vaksinasjonsprisen i modellberegningene. Tilleggsanalysen til søker indikerte at et
tillegg i vaksinasjonsprisen på kr 173 medførte en økning i ICER på 13 %. Da kan en
grovt anta at en økning i vaksinasjonsprisen på kr 452, dvs. ca. 2,6 *kr 173 kan
medføre en økning i ICER på 2,6*13 % = 34 %. Dette kombinert med gjennomsnitts
ICER fra punkt 1 over gir en ICER på kr 103 560.

Om en tar foregående ICER-tall og ganger opp med 1,15 for å justere for at
diskonteringsraten for helseeffekter er satt lik 3,5 % istedenfor 4 %, får en èn grovt
justert ICER lik kr 119 000. Dette er et nivå som vanligvis betraktes som
kostnadseffektivt. Her er det med en grov tilnærming søkt å ta hensyn til usikkerhet
i effektvarighet, og for lave anslag for compliance, administrasjonskostnader og
diskonteringsrate. Usikkerhet knyttet til dekningsgrad, enhetskostnader og
nyttevekter er også i en viss gxad vurdert over.
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Som forbehold bør det nevnes at resonnementene over som nevnt er relativt
pragmatiske. Analyser fra hovedmodell kombineres med analyser fra en
tilleggsmodell, noe som kan være problematisk.

Det er i modellanalysene også sett bort i fra direkte reiseutgifter og tidsbruk knyttet til
så vel kostnadssiden (vaksinering) som innsparingssiden (unngåtte konsultasjons-
/behandlingsreiser ved HPV-relaterte hendelser). Det er imidlertid god grunn til å anta
at denne utelatelsen er i Gardasils disfavør. Dette fordi ifølge søkers analyser det vil
være flere unngåtte behandlings-/konsultasjonsreiser enn tilsvarende
vaksinasjonsreiser (dersom en antar kun en reise per vaksinert jente der
voksen/pårørende følger).

6.2 Andre økonomiske evalueringer av HPV- innhentingsvaksine

Legemiddelverket gjorde et forenklet litteratursøk begrenset til Cochrane library i
databasen CRD (Centre for Reviews and Dissemination) den 13.5.2010, etter
publiserte oppsummeringsartikler av økonomiske evalueringer av HPV-vaksine.
databasen htt ://www.crd. ork.ac.uk Vi har brukt kombinasjon av søkeord (hpv OR
papillomavirus OR cervical) AND (vaccine OR vaccination). Søket resulterte i 80
treff, hvorav 12 "Review of economic evaluations" og 12 HTAs. Av disse er følgende
vurdert som relevante: Dasbach 2006 [30], Newall 2007 [31], Ferko 2008 [32],
Techakehakij 2008 [33], Garnett 2006 [34], Puig-Junoy 2009 [35], Marra 2009 [36]. I
tillegg har vi identifisert to andre oversiktsartikler ved et søk i PubMed: Armstrong
2010 [37] og Kim og Goldie 2008 [38]. Fra disse oversiktsartiklene identifiserte i vi
og inkluderte bare økonomiske evalueringer av HPV-vaksine med
innhentingsvaksinering av jenter som er eldre enn 12 år. De identifiserte studiene er
presentert i tabell 7. Studien Sundhedsstyrelsen (2007) [29] ble identifisert ved
tilleggssøk gjennom Helsebiblioteket med samme søketermer. Den publiserte studien
for Norge [24] er implisitt dekket gjennom Legemiddelverkets gjennomgang av
refusjonssøkers analyse og er derfor ikke presentert i tabellen.

I studiene der scenarioer for ulike innhentingsvaksiner er presentert, har vi valgt kun å
presentere det scenarioet for innhentingsvaksine som ligger nærmest det som det er
søkt om i Sanofi Pasteur MSD sin refusjonssøknad for Norge.
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Tabell 7: Studiermed innhentin svaksinas 'on HPV




Forfattere (år)
Ifinansiering

PopulasjonHPV-vaksine Komparator IKER - inkrementell kostnads-effektivitets-
ratio. Kostnader per vunnet QALY. Avrundet

Sentrale modell-forutsetninger

Dasbach et al Kvinner i Storbritannia. HPV 6/11/16/18 Nåværende (Rutinevaks + screening) vs kun screening: Livslang effekt
(2007) [39] - Rutinevaks. 12 år 90-98,9 % effektivitet screeningpraksis GBP (år 2006-verdier): 6000 100 års analyse
Merck - Innhenting 12-17 år 80 % dekning




+ Innhent vs ikke innhent.: GBP 6000 Diskontering 3,5 % per år

Elbasha et al Kvinner i USA. HPV 6/11/16/18 Nåværende (Rutinevaks + screening) vs kun screening: Livslang effekt
(2007) [25]/ - Rutinevaks. 12 år 90 % effektivitet screeningpraksis USD (år 2005-verdier): 3000 100 års analyse?
Merck - Innhenting 12-24 år 100 % dekning




+ Innhent vs ikke innhent.: USD 5000 Diskontering 3 % per år

Isinga et al Kvinner i Mexico HPV 6/11/16/18 Nåværende (Rutinevaks + screening) vs kun screening: Livslang effekt
(2007) [40]1 - Rutinevaks. 12 år 100 % effektivitet screeningpraksis USD: 3000 100 års analyse
Merck - Innhenting 12- 24 år 75 % dekning etter 5 år




+ Innhent vs ikke innhent.: USD 3000 Diskontering 3 % per år

Jit et al (2008) Kvinner i Storbritannia. HPV 6/11/16/18 Nåværende (Rutinevaks + screening) vs kun screening: Livslang effekt
[41]Dept.of - Rutinevaks. 12 år 100 % effektivitet screeningpraksis GBP (år 2006-verdier): 15000 100 års analyse?
Health Policy - Innhenting opp til 18 år 80 % dekning




+ Innhent vs ikke innhent.: GBP 12000 Diskontering 3,5 % per år
Research
ro ramme





Kim og Goldie Kvinner i USA. HPV 6/11/16/18 Nåværende (Rutinevaks + screening) vs kun screening: Livslang effekt
(2008) [42] - Rutinevaks. 12 år 100 % effektivitet screeningpraksis USD (år 2006-verdier): 35000 100 års analyse?
NCI, CDC, ACS, - Innhenting 13-18 år 75 % dekning




+ Innhent vs ikke innhent.: USD 81000 Diskontering 3 % per år
Bill and Melinda






Gates foundation






Kulasingam et Kvinner i Australia HPV 16/18 Nåværende (Rutinevaks + screening) vs kun screening: Livslang effekt
al (2007)[43] - Rutinevaks. 12 år 100 % effektivitet screeningpraksis AUD: 19000 100 års analyse?
Dels CSL, dels
Merck

- Innhenting opp til 18 år Dekning: 80 % ved
rutinevaks 12 år,
70 % ved skolebasert
adm. Av innh.vaks.




+ Innhent adm av skole vs ikke innhent.: AUD:
17000
+ Innhent adm av allmennleger vs ikke
innhent.: AUD: 21000

Diskontering 5 % per år




50 % ved allmennlege-
basert adm av innh.vaks.





Sundheds- Kvinner i Danmark HPV 16/18 Nåværende Rutine: DKK 85000/leveår Livslang effekt
styrelsen - Rutinevaks. 12 år 70 % effektivitet? screeningpraksis Innhent.: a) DKK 89000/leveår eller b) DKK Alle individer dør i modellen som
(2007) [29] (programmet går i 62 år) 70 % dekning




102000/leveår 79-åringer
Statlig? - Innhenting opp til a) 15 eller b)





Diskontering 3 % per år




19 år i første vaks.år





I publikasjonene var det sparsommelig med informasjon om programmet for innhentingsvaksinasjon, herunder hvor lenge det varte, hvordan det var administrert (gjennom skolehelsetjeneste,
allmennle ef eneste eller annet o hvor store administras.onskostnadene var.
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Alle de identifiserte studiene, med unntak av Kim og Goldie [42], indikerer at
innhentingsvaksinasjon (i tillegg til rutinevaksinasjonen av 12-årige jenter) av
tenåringsjenter er relativt klart kostnadseffektivt — gitt modellene og dataene brukt i
analysene. Kim og Goldie ' s ICER på USD 81000 ( i 2006-verdier) er i
grenseområdet for hva som vanligvis anses som kostnadseffektivt i Norge.

Resultatene i studiene er imidlertid beheftet med stor usikkerhet, og varierer relativt
mye. Analysene indikerer jevnt over at innhentingsvaksinasjon for jenter opp til 17-19
år gir en noe høyere ICER, men ikke mye høyere, enn rutinevaksinasjon av 12-
åringer. Fire av de syv analysene er helt eller delvis finansiert av Merck, produsenten
av HPV-vaksinen Gardasil. Heriblant er studiene med lavest anslag på ICER. Tre av
disse Merck-finansierte studiene ser ut til å benytte samme analysemodell, men for
ulikeland.

Forhold som bidrar til at resultatene i analysene jevnt over kan være optimistiske, er
blant annet:

Antakelse om livslang effekt.
Høyere compliance enn det som kan forventes ved selvinitiert vaksinasjon
Høyere dekningsgrad enn det som kan forventes dersom innhentingsvaksinasjonen
ikke skjer via skolehelsetjenesten
Administrasjonskostnader er muligens ikke fullt inkludert

I tillegg kommer det at diskonteringsraten i analysene er noe lavere enn hva som er
relevant i en norsk analyse. Lavere diskonteringsrater gir ventelig lavere ICER idet
gevinstene ved vaksinering kommer lengre ut i analyseperioden enn kostnadene.
For flere av analysene er det imidlertid gjort sensitivitetsanalyser der antakelsen om
livslang effekt er endret til antakelse om begrenset effektlengde. Disse
sensitivitetsanalysene indikerer likevel at innhentingsvaksinasjonen trolig er
kostnadseffektiv selv med begrenset effektlengde.

Forhold som bidrar til at enkelte av analysene kan være konservative:

Virkninger på produktivitet er ikke inkludert. I den danske analysen [29] er det
gjort sensitivitetsberegninger, der ICER endres fra DKK 102000/leveår til DKK
28000/leveår dersom produktivitetsvirkninger inkluderes.

6.3 Innspill fra Blåreseptnemnda

Blåreseptnemnda oppsummerte sin vurdering av den vedlagte helseøkonomiske
analyse på følgende måte:

"Nemnda vil presisere at de studiene som foreligger anvender surrogatendepunkter i
form av antistofftitre og forekomst av forstadier til kreft. Det finnes kun data som
dekker en liten del av den relevante tidshorisonten for assosiasjonen HPV og
livmorhalskreft. Det ble pekt på at det per i dag ikke finnes noen dokumentasjon for
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vaksinens effekt på det man primært ønsker å redusere, nemlig forekomst av
livmorhalskreft. Analysene synes i stor grad å bygge på "per protocol"-tilnærminger i
stedet for "intention to treat". Det ble reist spørsmål om holdbarheten ved å
ekstrapolere funn ned i lavere aldersgrupper ved fravær av harde endepunktsdata.

Det er lite tilfredsstillende at sikkerhetsvurderinger i stor grad synes å være basert på
spontanrapportering alene.

Samlet betyr dette at de økonomiske analysene må være beheftet med en rekke
usikkerhetsmomenter. Ikke minst gjelder dette i forhold til modellering av
flokkimmunitet, som dels er utilstrekkelig beskrevet i dokumentasjon, og som dels gir
kontraintuitive resultater i form av relativt høyere flokkimmunitet ved lav
vaksinedekning. Samlet sett virker konklusjonene til de økonomiske analysene å være
innenfor allment akseptable grenser for ulike kombinasjoner av forutsetninger når det
gjelder vaksineeffektivitet, dekningsgrad og tidsperspektiv. Det er derimot usikkert i
hvilken grad ulike forutsetninger om flokkimmunitet vil kunne endre konklusjonen om
at tiltaket er kostnadseffektivt, da det verken er presentert disaggregerte resultater
med/uten indirekte effekter, eller er utført sensitivitetsanalyse for slike effekter.

Som følge av at ingen analyser har livmorhalskreft som endepunkt, kan det være en
streng forutsetning at vaksinen gir 100 % dekning for livmorhalskreft (utviklet fra
HPV-16 og HPV-18). Det tas ikke høyde for at andre virus kan oppstå. En lavere
dekningsgad vil påvirke både kostnadssiden i form av høyere behandlingskostnader
ved kreft og effektsiden i form av død og redusert livskvalitet." [10]

7. Legemiddelverkets vurdering av innsendt økonomisk analyse
og annen dokumentasjon

Oppsummering

Analysene av kostnadseffektiviteten av innhentingsvaksine med Gardasil for 13-17-
åringer er relativt usikre. Legemiddelverket har påpekt at modellen som brukes i
analysen er svært kompleks og kan gi begrenset transparens. Beregningene hviler på
mange antakelser. Analyseperioden og antatt varighet av effekt er svært lang i forhold
til lengden på de kliniske effektstudiene. Til tross for disse bew-ensninger indikerer
flere publiserte studier, også uavhengige, at innhentingsvaksinen for de omsøkte
alderstrinnene er kostnadseffektivt under forutsetning at skolebasert
vaksinasjonsprogram for HPV-vaksine vurderes som kostnadseffektivt. Gunstige
virkninger på produktivitet og tilgang på arbeidskraft ved at HPV-vaksine kan gi flere
leveår., er ikke inkludert i analysen. Dette er således et konservativt trekk ved
analysene. Sensitivitetsanalyser og scenarioanalyser indikerer at
innhentingsvaksinasjon synes kostnadseffektivt også med andre og mindre
fordelaktige modellforutsetninger enn i søkers hovedanalyse.
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8. Diskusjon

Legemiddelverket har vurdert refusjonsverdighet av HPV-vaksine Gardasil som gis til
unge friske mennesker, til dels barn for å forebygge en seksuelt overførbar HPV-
infeksjon som i sin ytterste konsekvens kan føre til utvikling av livmorhalskreft, kreft i
vulva eller kreft i vagina. Man regner man med at vaksineringe vil forhindre nye
krefttilfeller som skyldes HPV virus 16 og 18 og mulig noen til dersom vaksinen gir
kryssbeskyttelse. Oppdaterte data fra Folkehelseinstitutt og Legemiddelverket viser at
per 1.mai 2010 hadde over 18 000 norske jenter, som utgjør 60 % av jentene på 7.
klassetrinn, fått minst &ivaksinedose. Totalt var det gitt 38 036 doser HPV-vaksine i
programmet (hver jente skal ha tre doser). Sikkerhet av vaksinen synes å være god.
Det var meldt inn 155 mulige bivirkningstilfeller. I all hovedsak (95 %) betegnes
bivirkningene som lite alvorlige.

Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i
henhold til fire faglige kriterier: alvorlighetsgrad av sykdommen, behov for langvarig
behandling, vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning og at
kostnader skal stå i rimelig forhold til behandlingsmessig verdi. Det er disse kriteriene
som har vært veiledende i Legemiddelverket vurdering søknaden.

Styrker og svakheter ved søknaden
Nedenfor oppsummerer vi punktvis de viktigste usikre momenter i den  kliniske
dokumentasjonen  som brukes i modellen.

Surrogate endepukter
Naturlig forløp av utvikling av preinvasive lesjoner i livmorhals og livmorhalskreft
etter en HPV infeksjon er kompleks og strekker seg over tidsperiode på 10-15 år. Data
fra kliniske studier dekker bare en del av den relevante tidshorisonten for
assosiasjonen HPV infeksjon og livmorhalskreft. Studiene som foreligger anvender
surrogate endepunkter som antistofftitre og forekomst av forstadier til kreft (CIN 2-3).
Dette er i tråd med gjeldende anbefalinger og alt annet vil være uetisk, men det er
viktig å erkjenne a per i dag finnes ikke dokumentasjon for vaksinens effekt på
forekomst av livmorhalskreft.

Behov for boosterdose/ varighet av beskyttelsen
Vi kjenner ikke til hvilke terskelverdier som er nødvendig for å opprettholde
immunrespons mot HPV infeksjon. Resultater fra studier med langtidsoppfølging i
inntil 7 år viser at vaksinerte kvinner har fortsatt immunrespons. Lang tid mellom
vaksinering og eksponering for HPV smitte kan innebære at vaksineeffekten reduseres
over tid, og at revaksinering blir nødvendig. Dette vil øke ressursbruk og kostnader.
Det er først etter at det foreligger resultater fra langtidsstudier at disse gir svar på om
det skjer en endring av immunresponsen over lang tid.

Flokkimmunitet
Det er vanskelig å anslå størrelsen av flokkimmunitet mot HPV infeksjon på
nåværende tidspunkt bare kort tid etter oppstart av vaksinasjonsprogrammet.
Flokkimmunitet er avhengig av dekningsgraden og vil i størst grad påvirkes av
dekningsgraden i det nasjonale vaksinasjonsprogyammet. Deltagelse i
innhentingsvaksinasjon vil redusere smitterisiko med HPV- infeksjon for de aktuelle
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kohortene og dermed forhindre utvikling av livmorhalskreft, men effekten på
flokkimmunitet er noe mindre.

Utvikling av HPV virus fremover
Det er ikke kjent hvordan de andre HPV-typene som ikke er i vaksinen vil opptre i
tiden fremover. Utvikling av to mulige fenomener diskuteres i fagmiljøer. Det første er
"type erstatning" (type-replacement) og den andre er "kryssbeskyttelse" (cross-
protection). Typeerstatning beskriver situasjon der de HPV typer som ikke er i
vaksinen øker i forekomst og overtar plassen for HPV typer inkludert i vaksinen. Dette
vil begense effekten av immunisering på forekomst av HPV-relaterte infeksjoner og
HPV-relaterte lesjoner. HPV regnes som et stabilt DNA virus og selv om en ikke kan
utelukke det så anses dette scenario som lite saimsynlig. Kryssbeskyttelse er et annet
immunologisk fenomen som sørger for at immunologisk respons etter en vaksine er
effektiv for flere typer virus enn bare de som var inkludert i vaksinen. Publiserte
studier med HPV-vaksinen har vist kryssbeskyttelse mot HPV typer 31, 33 og 45.

Legemiddelverket mener at kostnadseffektiviteten av Gardasil i den omsøkte
populasjonen synes tilstrekkelig belyst til tross for at det finnes flere
usikkerhetsmomenter i den legemiddeløkonomiske analysen. Disse diskuteres
punktvis nedenfor.

Begrensninger ved helseøkonomiske analyser, samt faktorer som svekker søkers
konklusjon
Den epidemiologiske modellen er svært kompleks. Dette har redusert noe av

transparensen for hvordan enkelte data har fremkommetBivirkninger er ikke
inkludert i analysen.

Kostnader til administrasjon av vaksinasjonen er ikke tatt med i hovedanalysen.
Nyttevekter er hentet fra upublisert materiale.
Det antas at nåværende screeningsprogram ikke endres i analyseperioden (100 år).

Styrker ved søknad og de vedlagte helseøkonomiske analyser samt faktorer som
styrker søkers konklusjon:

Det er bevist at Gardasil gir god beskyttelse mot høygradige celleforandringer CIN 2/3
og AIS. Dette er godkjente endepunkter for effekt mot livmorhalskreft.

Sentrale forutsetninger i analysene fra søkeren er i tråd med hva andre uavhengige
analyser har brukt.

Modellen underestimerte antall tilfeller av CIN 2/3 og livmorhalskreft etter 30-års
alder ved fravær av vaksinering — sammenliknet med historiske tall fra
Kreftregisteret. Dette må regnes for et konservativt anslag.

Flere publiserte studier, også de uavhengige, indikerer at om rutinemessig skolebasert
vaksinasjon er kostnadseffektivt, er sannsynligvis også innhentingsvaksinen for
jenter opp til 17 år kostnadseffektivt.

Sensitivitetsanalyser og scenarioanalyser indikerer at konklusjonen om
kostnadseffektivitet av innhentingsvaksinasjon synes robust også med andre og
mindre fordelaktige modellforutsetninger.

Gunstige virkninger på produktivitet og tilgang på arbeidskraft ved at HPV- vaksinen
kan gi flere leveår er ikke inkludert i analysen. Dette er således et konservativt trekk
ved analysene.

36



• Positiv effekt av mulig kryssbeskyttelse mot HPVrelaterte sykdommer som skyldes
andre HPV-typer enn HPV 6/11/16/18, og mot "vulvar and vaginal pre-cancers and
cancers" er ikke tatt med i analysen.

Totalvurdering

Legemiddelverket har i rapporten konkludert med at de faglige kriteriene for
forhåndsgodkjent refusjon i legemiddelforskriftens § 14-3 mht. alvorlighet av
sykdommen og langvarighet synes å være oppfylt. Kravet om "vitenskapelig godt
dokumentert og klinisk relevant virkning" er også oppfylt selv om dokumentasjonen
for effekt i den omsøkte aldersgruppen foreløpig ikke kan knyttes direkte til reduksjon
av- og dødelighet av livmorhalskreft.

Analysene av kostnadseffektiviteten av innhentingsvaksine med Gardasil for 13-17-
åringer er relativt usikre fordi beregningene hviler på mange antakelser.
Analyseperioden og antatt varighet av effekt er svært lang i forhold til lengden på de
kliniske effektstudiene. Men, trass i denne usikkerheten mener Legemiddelverket at,
med de data som foreligger per nå og de utførte sensitivitetsberegningene, at det er en
sannsynlighetsovervekt for at tidsbegrenset (2010-2013) innhentingsvaksinasjon med
Gardasil for jenter som er 14, 15 og 16 år gamle er kostnadseffektivt i Norge.
Vaksinasjon er ikke ment som erstatning for regelmessig screeningundersøkelse av
livmorhalsen som fremdeles anses for det beste forebyggende tiltak mot
livmorhalsekreft (sekundærprevensjon). Vurdering av kostnadseffektivitet av Gardasil
legger til grunn at tilbud om regelmessig screening opprettholdes.

Flere andre land har valg å legge tilbud om innhentingsvaksinasjon i tidsbegrenset
vaksinasjonsprogram. Blåreseptnemnda har på sitt møte i mars 2010 også diskutert
dette som en mulig praktisk løsning. Legemiddelverket mener at det er grunn til å tro
at innhentingsvaksinasjon gitt i nasjonal vaksinasjonsprogxam i skolehelsetjenesten vil
være enda mer kostnadseffektivt enn innhentingsvaksinasjon basert på
forhåndsgodkjent refusjon. Søkeren har antydet at de er villige til å sette prisen for
Gardasil til samme prisnivå som er gjeldende for Gardasil som distribueres via
vaksinasjonsprogrammet. Legemiddelverket antar at vaksineprisen for Gardasil i den
rutinemessige vaksinasjonen er vesentlig lavere enn prisen ved forhåndsgodkjent
refusjon. Dekningsgraden ville antakelig blitt vesentlig høyere fordi vaksinen gis i
organiserte former på skolen og en vil oppnå bedre flokkimmunitet på kortere tid.
Vaksine kan administreres til større grupper ad gangen via skolehelsetjenesten isteden
for individuell behandling hos allmennlege. Dette vil også frigjøre
behandlingskapasitet hos fastlegen for øvrige pasientgrupper.

Per i dag finnes det to ulike HPV vaksiner: Gardasil og Cervarix. Begge vaksinene har
vist beskyttende effekt mot livmorhalskreft men det er kun Gardasil som anvendes i
vaksinasjonsprogammet. Legemiddelverket har ikke vurdert kostnadseffektiviteten av
de to vaksinene mot hverandre, men det antas at effekten er tilnærmet lik med hensyn
på beskyttelse mot livmorhalskreft.
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9. Budsjettanalyser

Folketrygdens legemiddelbudsjett

Søker har beregnet virkninger på folketrygdens legemiddelbudsjett av at Gardasil
innvilges tidsbegrenset refusjon for innhentingsvaksinering av 13, 14, 15 og 16 år
gamle jenter i perioden 2010-2013 (med noe etterslep i 2014). Beregningene ser
fornuftige ut. Legemiddelverket baserer derfor sin budsjettanalyse på disse
beregningene, bortsett fra at vi endrer noe av forutsetningene:

Legemiddelverket endret startåret for vaksinasjonen i budsjettberegningene fra
2010 til 2011da dette er mer realistisk tidspunkt.

Søkers og Legemiddelverkets budsjettberegninger resulterer i en samlet
budsjettvirkning av en slik størrelse, både for perioden samlet og for hvert av
enkeltårene, at Legemiddelverket tolker dette som en sannsynlig overskridelse av
bagatellgrensen. Saken blir derfor sendt over til HOD for politisk vurdering, noe som
gjør at en eventuell refusjonsordning for innhentingsvaksine tidligst kan komme i gang
i 2011. Dette gjør også at en av årgangene i søkers budsjettberegning går ut av
analysen. En står igjen med de som er 14, 15 og 16 år.

I  søkers analyse antas det at jentene betaler en egenandel på 36 %, tilsvarende
425 kroner for vaksinen. Fra 1. januar 2010 er imidlertid barn under 16 år fritatt fra å
betale egenandeler for tjenestene som inngår under egenandelstak  I.  Det er først fra og
med 16-års alder at ungdom har eget egenandelskort. I budsjettanalysen antar vi
derfor at det kun er 16-åringene som betaler egenandel. Basert på opplysninger fra
søkeren antar vi at dette utgjør en tredjedel av de aktuelle årskullene. Vi bruker en
gjennomsnittlig egenandelsats på 30 % idet vi antar at noen av noen av 16-åringene
muligens vil nå frikortgrensen.

Søker angir at antall jenter i alderen 13, 14, 15 og 16 år i Norge er om lag 120 000 i
alt, dvs. ca 30 000 for hvert årstrinn, ifølge Statistisk sentralbyrå. I det første året av
innhentingsprogrammet (2011) i budsjettberegningene vil jenter i alderen 14, 15 og 16
år kunne få tilbud om vaksine på forhåndsgodkjent refusjon. I det andre året (2012) vil
innhentingsvaksinen kun tilbys jenter i alderen 15 og 16 år, og i det tredje og siste året
vil vaksinen kun tilbys jenter i alderen 16 år. I 2011 vil jenter som er 13 år ikke regnes
med i innhentingsprogrammet, da de antas dekket av den rutinemessige vaksinasjonen
i 2010, idet de da var 12 år. Selv om innhentingsprogrammet er 3-årig, antas det at
noen jenter som påbegynner sin vaksinasjon først mot slutten av 2013 får sin siste
dose i 2014.

Virkningen på folkettygdens legemiddelbudsjett

Tabell 8 viser beregningene av virkningene på folketrygdens legemiddelbudsjett.
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Tabell 8. Virkninger på folkebygdenslegemiddelbudejett av innhentingsvake. med Gardasil med forhåndegodkjent refusjon





Kumulativ




2011 2012 2013 2014 2011-2014 Dekningsgrad
Alderskohort





14 år 30 000





15 år 30 000 30 000




16 år 30 000 30 000 30 000 3 000




Totalt antall jenter , hter av årene 90 000 60 000 30 000 3 000




Antall jenter teksinert, ,htert år 7 200 8 400 6 000 750 22 350 25  °I
Gjennomsnfttig doser 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7




Antall doser pr år 19 440 22 680 16 200 2 025 60 345




Pns per dose 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181




Salg inkl mte, mill NOK 23,0 28,8 19,1 2,4 71,3




Egenandel 2,3 4,0 5,7 0,7 12,8




NAV kostnader, mill. kr 20,7 22,8 13,4 1,7 58,5




rlig deknningsgrad 8% 14% 20% 25%




Virkningen på folketrygdens legemiddelbudsjett av innføring av et tidsbegrenset
refusjonsbasert program for innhentingsvaksine for 14-, 15- og 16-åringer er om lag
59 millioner  kroner for hele perioden. Dette anslaget hviler på en rekke forutsetninger
og er usikkert. Beløpet kan stige vesentlig dersom dekningsgraden skulle bli klart
h2yere enn de 25 % som er lagt til grunn for beregningene her. Beløpet vil også stige
dersom faktiske egenandeler blir lavere enn antatt over. I budsjettberegningene er det
antatt at I6-årige jenter vil betale egenandel for hver ekspedisjon av en enkelt dose
med Gardasil. Hvis det betales bare en egenandel for ekspedering av alle tre doser på
520 kroner så vil folketrygden s legemiddelkostnader stige til  65 millioner  kroner for
hele perioden.

Grunnet tidsbegrenset refusjon vil budsjettvirkningen i år 5 fra refusjonen innføres
være under 5 millioner kroner. Legemiddelverket vurderer at den samlede
budsjettvirkningen de første fire år er så stor at, ut ifra intensjonen med
bagatellgrense2rdningen, sendes saken til Helse- og omsorgsdepartementet for
prioritering.

Konklusjon
Legemiddelverket mener at det er sannsynlighetsovervekt for at
innhentingsvaksinasjon av alderskohorter av jenter 13-16 år med HPV-vaksine
Gardasil oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent refusjon. Innhentingsvaksinasjon er
et tidsbegrenset tilbud til 14, 15 og 16 år gamle jenter som ikke har vært omfattet av
HPV vaksinasjonsprogram.

Statens lege iddelverk, 01.07.10

Kristin Svanqvi
e.f

Morten A erud Krystyna Hviding
Saksbehandler1-0 'l-Saksbehandler
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