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Refusjonsrapport  -  sublingualt gresspollenekstrakt (Grazax)  til behandling av
allergisk rhinitt og konjunktivitt.

1 Oppsummering

Formål: Å vurdere gresspollenekstrakt i tablettform (Grazax) for pliktmessig refusjon
etter forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige
legemidler og spesielt medisinsk utstyr (blåreseptforskriften) § 9 pkt 33, allergi.

Indikasjon: Behandling av gresspollenindusert rhinitt og konjunktivitt hos voksne med
klinisk relevante symptomer som er diagnostisert med en positiv hudprikketest og/eller
spesifikk IgE-test for gresspollen.

Bakgrunn: Allergenekstrakter av gresspollen refunderes allerede i dag under § 9 punkt
33 allergi og punkt 30 cystisk fibrose. Disse allergenekstraktene gis imidlertid som
injeksjon, mens Grazax representerer en ny legemiddelform der allergenekstraktet gis
som tablett.

Det er søkt om refusjon for en undergruppe av pasienter som er omfattet av godkjent
indikasjon, dvs. pasienter med moderat til alvorlig sesongavhengig gresspollenindusert
rhinitt og konjunktivitt med positiv hudprikketest og/eller spesifikk IgE test for
gresspollen, hvor optimal symptomatisk behandling ikke gir tilstrekkelig kontroll med
sykdommen og pasienten er kandidat for immunterapi.

Legemiddelverket har tidligere (jf brev av 3.9.2007) funnet det sannsynlig at Grazax vil
føre til merutgifter for legemiddelbudsjettet på over 5 millioner kroner per år om 5 år.
Legemiddelverket har derfor ikke fullmakt til å gjøre vedtak om generell refusjon i
denne saken. Legemiddelverket har derfor utredet legemidlets refusjonsverdighet og
sender herved innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet.

Resultat: Det er etter Legemiddelverkets mening knyttet usikkerhet til om Grazax har
lik effekt som sammenlikningsalternativet som er injiserte allergenekstrakter. Dette
gjelder både effekten mens behandlingen gis (3 år) og etter at behandlingen er avsluttet.
Ved en refusjonsvurdering og i en helseøkonomisk sammenheng er det imidlertid ikke
et krav at kostnadseffektiviteten er vist med full sikkerhet. Ut fra den framlagte
dokumentasjon vurderer Legemiddelverket at det er sannsynlig at Grazax ikke har
vesentlig dårligere effekt enn injeksjon på kort og lang sikt. På grunn av den usikkerhet
som er knyttet til dette bør det imidlertid være et krav at eventuell refusjon knyttes opp
mot framleggelse av ytterligere data om langtidseffekt.

Grazax medfører betydelig høyere legemiddelkostnader enn injisert gresspollen. Det er
imidlertid sannsynlig at denne merkostnaden mer enn oppveies av reduserte direkte
helseutgifter til legebesøk (inkludert reiseutgifter), slik at man samlet sett far en liten
innsparing i helsebudsjettet. I et samfunnsperspektiv vil innsparingen bli større pga
reduksjon i produktivitetstap som følge av redusert antall legebesøk. Legemiddelverket
finner derfor at det er sannsynlig at Grazax samlet sett vil gi en kostnadsreduksjon.
Dette gjelder imidlertid ikke pasienter som far injeksjon med flere allergenekstrakter
samtidig.
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Legemiddelverket finner at det er overvekt av sannsynlighet for at Grazax er
kostnadseffektivt for pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av optimalisert
symptomatisk behandling for gresspollenindusert allergisk rhinitt og konjunktivitt.
Legemiddelverket mener Grazax er refusjonsverdig for denne pasientpopulasjonen.

Denne konklusjonen er imidlertid beheftet med usikkerhet, bla. knyttet til
langtidseffekten av Grazax sammenliknet med injisert gresspollen. Konklusjonen
gjelder heller ikke pasienter som far injeksjon med flere allergenekstrakter samtidig.

Teoretisk sett kan det være en fare for misbruk av refusjonsordningen. Denne anses
imidlertid som liten. Hvis man har god effekt av symptomatisk behandling skulle det
være liten grunn til å bruke Grazax, da dette representerer et mer tungvint alternativ for
pasientene. Grazax må tas hver dag i tre år, mens symptomatisk behandling kun tas ved
behov, dvs. ikke utenfor allergisesongen.

Kostnadseffektiviteten ved Grazax er beheftet med usikkerhet. Legemiddelverket
anbefaler derfor å gi Grazax midlertidig refusjon i påvente av data fra langtidsstudier.
Det anbefales derfor å gi Grazax refusjon fram til og med 1. halvår 2010. Det anbefales
at det kreves at en ny helseøkonomisk analyse, inkludert nye langtidsdata og data om
bruk i klinisk praksis, skal være Legemiddelverket i hende innen utgangen av 2009.

Anbefaling:

Det anbefales at Grazax gis refusjon etter blåreseptforskriftens § 9 punkt 33 allergi med
følgende vilkår:

• Behandling med Grazax skal kun startes opp av spesialist med allergologisk
kompetanse.

• Refusjons kan kun gis til pasienter som har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig
gresspollenindusert rhinitt og konjunktivitt i minst to år og hvor optimal symptomatisk
behandling ikke gir tilstrekkelig kontroll med sykdommen eller pasienten far
uakseptable bivirkninger ved bruk av symptomatisk behandling eller hvor slik
behandling er kontraindisert.

• Allergi skal være påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE test for
gresspollen.

• Grazax skal kun refunderes for pasienter som ikke samtidig får injeksjon med andre
allergenekstrakter.

Det bør stilles krav om at innehaver av markedsføringstillatelsen opplyser om
refusjonsvilkårene i all reklame.

U

Ved fastsettelse av refusjonsvilkår for Grazax bør man også revidere refusjonsvilkårene
for injisert gresspollenekstrakt.
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Ny blåreseptforskrift trer i kraft fra 1. mars 2008. Det anbefales at gresspollenekstrakt i
tablettform (Grazax) tas inn i refusjonslisten med følgende informasjon:

Refus'onsberetti et bruk: Refusjons kan kun gis til pasienter som har hatt moderat til
alvorlig sesongavhengig gresspollenindusert rhinitt og konjunktivitt i minst to år og hvor
optimal symptomatisk behandling ikke gir tilstrekkelig kontroll med sykdommen eller
pasienten får uakseptable bivirkninger ved bruk av symptomatisk behandling eller hvor
slik behandlin er kontraindisert.
Refus'onskoder:

Kode
Fl

R97

ICPC ICD
Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår

Allergisk 1,2,3 H10.1 Allergisk (akutt 1,2,3
konjuktivitt atopisk)

konjunktivitt
Allergisk 1,2,3 J30 Vasomotorisk og 1,2,3
rhinitt allergisk rhinitt

Vilkår:
i Behandling med Grazax skal kun startes opp av spesialist med

allergologisk kompetanse.
2 Allergi skal være påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-

test for gresspollen.
3 Grazax skal kun refunderes for pasienter som ikke samtidig far injeksjon

med andre aller enekstrakter.

U
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2 Søknadslogg
Refusjonssøker: ALK Abello Nordic

Preparat: Grazax
Virkestoff: Standardisert allergenekstrakt av gresspollen fra timotei (Phleum

pratense)
Indikasjon: Behandling av gresspollenindusert rhinitt og konjunktivitt hos voksne

med klinisk relevante symptomer som er diagnostisert med en positiv
hudprikketest og/eller spesifikk IgE-test for gresspollen.

ATC-nr:
Søknadsprosess:

VO 1 AA02
Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 2007-04-13
Evt. opphold  i saksbehandlingen: 19.06- 12.07 2007
Innstilling sendt til Helsedepartementet: 2007-09-20
Saksbehandlingstid:  130 dager

Det er søkt om refusjon for Grazax etter refusjonspunkt 33 allergiske lidelser i de øvre
luftveier, øyne og tarm, legemiddelgruppe a) allergenekstrakter for spesifikk
hyposensibilisering.

Det er søkt om refusjon for en undergruppe av pasienter som er omfattet av godkjent
indikasjon, dvs. pasienter med moderat til alvorlig sesongavhengig gresspollenindusert rhinitt
og konjunktivitt med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE test for gresspollen, hvor
optimal symptomatisk behandling ikke gir tilstrekkelig kontroll med sykdommen og pasienten
er kandidat for immunterapi.

Allergenekstrakter av gresspollen refunderes allerede i dag under §  9 punkt 33 allergi og
punkt 30 cystisk fibrose.  Disse allergenekstraktene gis imidlertid som injeksjon, mens Grazax
representerer en ny legemiddelform der allergenekstraktet gis som tablett. ALK Abello har
kun søkt om refusjon etter refusjonspunkt 33.

Legemiddelverket har tidligere (jf brev av 3.9.2007) funnet det sannsynlig at Grazax vil føre
til merutgifter for legemiddelbudsjettet på over 5 millioner kroner per år om 5 år.
Legemiddelverket har derfor ikke fullmakt til å gjøre vedtak om generell refusjon i denne
saken. Legemiddelverket har derfor utredet legemidlets refusjonsverdighet og sender herved
innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet.

3 Introduksjon/Bakgrunn
3.1 Beskrivelse av det underliggende helseproblem

Allergisk rhinitt er en inflammatorisk tilstand i neseslimhinnen fremkalt av en immunreaksjon
på et allergen, i dette konkrete tilfellet gresspollen. Allergisk konjunktivitt er en tilsvarende
reaksjon i øyets slimhinne. Tilstanden kjennetegnes ved nysing, rennende nese og øyne,  kløe i
nese og øyne, røde øyne og tetthet i nesen (1).

Gresspollen og bjørkepollen er de vanligste allergiframkallende stoffene når det gjelder
sesongrhinitt mens pelsdyr og midd ofte forårsaker helårsrhinitt (1).
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Prevalensen av allergisk rhinitt varierer mellom ulike land og synes å være økende i Norge. I
en undersøkelse fra 1991 på personer mellom 20 og 44 år fant man en prevalens på ca. 20 % i
Bergen (1). Ellers i Norden varierte prevalens mellom 18 og 22 %. I en annen studie på barn i
alderen 13 - 14 år varierte prevalensen mellom 12 % og 24 % i Sverige og Finland.

3.2 Eksisterende behandlingsmuligheter

Allergisk rhinitt er i de fleste tilfeller en relativt mild sykdom, men kan gi en viss redusert
livskvalitet. Noen pasienter kan imidlertid fa mer alvorlige reaksjoner. Generelt kan man
unngå allergiske symptomer ved å forsøke å unngå allergenet, men dette er vanskelig når det
gjelder gresspollen. Mange bruker derfor symptomlindrende legemidler. Førstevalg er
antihistaminer, kromoglikat eller lokale steroider. Gir ikke dette tilstrekkelig effekt kan man
forsøke kombinasjoner av legemidlene over eller økning av dosen nasale steroider. Ved
utilstrekkelig effekt av nasale steroider kan systemiske steroider gis som kortvarig
behandling. Dersom optimal behandling med slike symptomlindrende legemidler ikke er
tilstrekkelig til å gi ønsket symptomlindring kan spesifikk immunterapi være et alternativ (1,
2). Allergenet skal være identifisert ved prikketest eller påvisning av spesifikke IgE-
antistoffer i blodet.

Det er observert dødsfall ved hyposensibilisering gitt som injeksjon som følge av anafylaktisk
sjokk. I de fleste tilfeller har dette imidlertid skyldtes feildosering eller underbehandlet og
ustabil astma. Som konsekvens av dette skal pasienten alltid overvåkes i 30 minutter etter
injeksjon er gitt, og anafylaksiberedskap skal finnes tilstede. Oppstart av behandling skal skje
hos spesialist med erfaring i denne behandlingsformen, mens fastlege etter opplæring kan
overta behandlingen i vedlikeholdsfasen(l). Pga de alvorlige bivirkningene og den
ressurskrevende administreringen har man vært på jakt etter alternative måter å gi
allergenekstraktene på.

Tabell 1.  Forbruk av Alutard  ess ollenekstrakt.
År Antall brukere Omsetnin i kroner

2004 851 1741569
2005 1380 3 460 076
2006 1938 4 722 192

* Kilde Folkehelseinstituttet

Tabell 1 viser forbruket av injiserbare allergenekstrakter. Antallet pasienter som bruker slike
legemidler er relativt begrenset og lå i 2006 i underkant av 2 000. Det har imidlertid vært en
vekst på over 1 000 pasienter de siste to år.

Det er utført en kunnskapsoppsummering for Cochrane når det gjelder immunterapi ved
injeksjon av allergener (3). Man fant 51 studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Disse
omfattet 2 871 pasienter hvorav 1 645 fikk aktiv behandling og 1 226 placebo. Studiene varte
fra tre dager til tre år og i gjennomsnitt fikk hver pasient 18 injeksjoner. Studiene omfattet
mange typer allergener (16 gjaldt gress) og doseringene varierte også mye. Man inkluderte
studier fram til februar 2006. Alle studiene var randomiserte, placebokontrollerte,
dobbeltblindede kliniske studier. De fleste studiene hadde symptomskår nedtegnet i
pasientdagbøker som primært effektmål. Symptomskåren var signifikant redusert i gruppen
som fikk immunterapi i 31 studier, men symptomskår ble målt på mange ulike måter slik at
kun data fra 15 studier kunne inkluderes i en formell meta-analyse.

U
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Meta-analysen viste at symptomskåren ble signifikant redusert ved behandling med
immunterapi. Et problem er at symptomskåren i de ulike studiene hadde ulik skala. I slike
tilfeller kan man bruke standardisert gjennomsnittlig forskjell for å oversette resultatene til en
felles skala. Man tar da forskjellen mellom gjennomsnittlig skår i forsøksgruppene og deler på
standardavviket i symptomskår i hele studien. Man måler da antall standardavvik mellom
gjennomsnittene. Dette er en størrelse som ikke uten videre gir klinisk mening. Den må da
oversettes tilbake til de opprinnelige skalaene igjen.

Standardisert gjennomsnittlig forskjell mellom gruppen som fikk immunterapi og gruppen
som fikk placebo var 0,73. Det er imidlertid vanskelig å vurdere betydningen av denne
forskjellen, da det i tillegg til at standardisert gjennomsnittlig forskjell ikke gir umiddelbar
klinisk mening, også er vanskelig å si hva som er en forskjell av klinisk betydning på de
opprinnelige skalaene.

Bruken av samtidige antiallergilegemidler ble rapportert å ha gått ned i 24 av studiene. Data
fra 13 av studiene kunne inkluderes i en meta-analyse som viste en reduksjon i standard
gjennomsnittlig skår for bruk av allergilegemidler med 0,57 ved behandling med
immunterapi.

Fem studier rapporterte sykdomsspesifikk livskvalitet målt ved validerte
livskvalitetsinstrumenter. Disse studiene indikerer at bedringen i symptomskår også kan slå ut
i signifikant forbedret sykdomsspesifikk livskvalitet for pasientene.

Det var signifikant heterogenitet mellom studiene noe som kan skyldes flere forhold: ulike
skåringssystemer, variasjon i typen allergener, variasjon i dosering og variasjon i
behandlingslengde.

Pasienter som ble behandlet med immunterapi hadde en økt risiko for lokale og systemiske
bivirkninger. De farligste av disse er alvorlige allergiske reaksjoner. Reaksjonene gikk
imidlertid greit over ved behandling. Dødsfall har tidligere blitt rapportert ved immunterapi
som følge av allergiske sjokk. Disse skjedde imidlertid hovedsakelig hos pasienter som også
hadde astma. Disse allergiske reaksjonene betyr at det er viktig at injeksjon av allergener kun
skjer i nærvær av lege og av personell som er trenet i å oppdage og behandle slike reaksjoner.
Pasienten bør overvåkes etter behandlingen er gitt.

Man fant ingen studier av kostnadseffektiviteten ved immunterapi.

Det er også gjort en kunnskapsoppsummering av sublingual immunterapi for Cochrane (4).
Sublingual administrering vil si at tabletter eller dråper plasseres i munnen under tungen for
en kort periode. Grazax er en smeltetablett som skal plasseres under tungen. 21 studier
oppfylte inklusjonskriteriene og ble tatt med i meta-analysen. Alle studiene var randomiserte,
placebo-kontrollerte og dobbeltblindede. Dette omfattet mange allergener, ulike
behandlingslengder og doseringer. Kun to av studiene så på bruk av tabletter, mens de andre
omfattet dråper.

Meta-analysen, som omfattet 484 pasienter på immunterapi og 475 pasienter på placebo viste
en signifikant reduksjon i symptomer målt ved symptomskår og i forbruk av allergimedisiner.
Begge deler ble målt ved standardisert gjennomsnittlig forskjell da de ulike skårene hadde
ulike skalaer. Forskjellen i SMD til fordel for immunterapi var 0,42 for symptomskår og 0,43
for forbruk av antiallergilegemidler. 4 studier på gresspollen viste en forskjell i SMD til fordel

U
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for immunterapi på 0,37 for symptomskår og 0,41 for forbruk av antiallergilegemidler. Det
var signifikant heterogenitet mellom studiene noe som kan skyldes forskjellen i måten å måle
symptomer på, variasjonen i allergener, behandlingslengde og doser.

Det er vanskelig å vurdere størrelsen på effekten av sublingual behandling opp mot
injeksjonsbehandling fordi det finnes fa studier som har sammenliknet dette direkte.
Kunnskapsoppsummeringen fant kun to studier som sammenliknet sublingual behandling
med injeksjon direkte. Den ene (5) av disse studiene gjaldt allergi mot midd mens den andre
gjaldt gresspollen (6). Studien på gresspollenallergi ble gjennomført som en randomisert
dobbeltblindet, dobbelt dummy studie, dvs. at pasientene som fikk aktiv injeksjonsterapi også
fikk placebo sublingual behandling, mens pasientene som fikk aktiv sublingual behandling
fikk placebo injeksjoner. Man fant ikke signifikante forskjeller i symptomskår eller forbruk av
allergilegemidler i disse studiene. Studiene var imidlertid små og det trengs ytterligere studier
for å bekrefte likhet i effekt.

Det ble ikke rapportert systemiske bivirkninger som allergisjokk i studiene som inngikk i
kunnskapsoppsummeringen.

Varighet av behandlingseffekten er et viktig uavklart spørsmål ved immunterapi. Studiene i
kunnskapsoppsummeringene over hadde en behandlingsvarighet på opp til 3 år. Det er også
vist effekt av immunterapi ved injeksjon etter at behandlingen er avsluttet (7, 8). Dette
inkluderte også studier på gresspollen hvorav studien til Durham (8) har det sterkeste
designet. Pasienter som hadde fått immunterapi i 4 år ble randomisert til å fortsette
behandlingen eller avslutten den. I tillegg var det en matchet kontrollgruppe som aldri hadde
fått immunterapi. I gruppen som fortsatt fikk immunterapi og gruppen som avbrøt
immunterapi holdt symptomskåren og bruken av antiallergimedisin seg lav og på samme nivå
som tidligere år. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Symptomskår
og forbruk av antiallergilegemidler var betydelig lavere enn i kontrollgruppen som aldri hadde
fått immunterapi.

4 Behandling med allergenekstrakt av gresspollen i tablettform  (Grazax)

Effekt og bivirkninger ved Grazax har blitt studert i 6 randomiserte kliniske studier. Den
viktigste effektdokumentasjonen foreligger i form av 2 randomiserte, dobbeltblindede
placebokontrollerte studier gjort på pasienter med gresspollenallergi (9, 10). I tillegg er det
også gjort en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie på pasienter med
gresspollenallergi og astma (11). Studiene på pasienter med gresspollenallergi inkluderte
pasienter som hadde hatt allergisymptomer i minst 2 år, positiv prikktest og økt nivå av
allergen spesifikk IgE i blodet. Studiene har ikke fokusert spesifikt på gruppen det er søkt om
refusjon for, dvs. pasienter som hvor optimal symptomatisk behandling ikke gir tilstrekkelig
kontroll med sykdommen.

Primært effektmål var symptomskår og skår for bruk av allergimedisin. Symptomskåren besto
av 6 eller 10 symptomer som ble gradert fra 0 (ingen problemer) til 3 (alvorlige symptomer)
og hvor skåren for hvert symptom ble lagt sammen. Symptomene var rennende, tett, nysende
og kløende nese og røde/kløende og rennende øyne. I den ene studien (10) var det også
inkludert lungesymptomer (hoste, piping, tetthet/tungpustethet og anstrengelsesutløste
symptomer). Det var imidlertid kun nese- og øyesymptomene som ble inkludert i nese-øye-
symptomskåren. Nese-øye-symptomskåren ble målt på en skala fra 0 - 18. Selv om dette
presenteres som en kontinuerlig variabel er de opprinnelige variablene strengt tatt kun på et
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ordinalt målenivå, dvs. det er ingen garanti for at forskjellen mellom 0 og 1 er like stor som
forskjellen mellom 2 og 3.

Skår for bruk av allergimedisin ble beregnet på følgende måte i begge studier. Skalaen gikk
fra 0-30.

Tabell.  2. Bere 'n av skår for bruk av antialler 'le emidler
Ste
1 Desloratadin 5mg en gang 6 poeng

da li
2 Budesonid nese spray opp til 1 poeng per spray

2 an er da i er nesebor
3 Prednison opp til 50 mg en 1,6 poeng per 5 mg

an er da

Den ene studien (10) var en doseringsstudie på 855 pasienter. Behandling ble startet omtrent 8
uker før gresspollen sesongen. Målt over hele gresspollensesongen var det ingen signifikant
reduksjon i gjennomsnittlig symptomskår (Grazax 2,5 mot placebo 2,9, p=0,071). Det var
imidlertid en signifikant reduksjon i skår for bruk av allergimedisin (Grazax 1,5 mot placebo
2,0, p=0,047).  Ikke alle pasienter startet behandlingen minst 8 uker før allergisesongen, noe
som kan ha svekket effekten.

Den andre studien (9) var en effektstudie utført på 634 pasienter.  Behandlingen ble startet
minst 16 uker før gresspollensesongen.  Studien inkluderte pasienter som hadde hatt
betydelige allergiplager forårsaket av gresspollen i minst 2 år. Pasientene i denne studien
hadde antakelig noe mer alvorlige allergisymptomer enn pasientene i studien til Durham. Den
dobbeltblindede fasen av denne studien er planlagt å vare i 3 år,  til og med allergisesongen
2007.  I den publiserte artikkelen rapporteres data etter ett år, dvs. en allergisesong.  Målt over
hele gresspollensesongen var det en signifikant reduksjon i gjennomsnittlig symptomskår
(Grazax 2,4 mot placebo 3,4, p<0,0001).  Også skår for bruk av allergimedisin var signifikant
lavere i gruppen som fikk Grazax (Grazax 1,5 mot placebo 2,4;  p<0,0001). Upubliserte data
etter 2 år viser at effekten vedvarer eller forbedrer seg noe i forhold til år 1.  Det var imidlertid
kun 351 av de 546 pasientene som fullførte år 1 som fortsatt deltok.

En tredje mindre (11) studie utført på 114 pasienter med gresspollen allergi og astma hadde
som hovedformål å studere sikkerheten hos pasienter med astma. Primære endepunkter var
bruk av astma medisin og astmasymptomskår. Forskjellen i disse primære endepunktene
mellom gruppen som fikk Grazax og gruppen som fikk placebo var ikke signifikant.
Sekundære endepunkter var allergisymptomskår og skår for bruk av allergimedisin.
Behandling med Grazax ga en signifikant reduksjon i allergisymptomskår (Grazax 2,1 mot
placebo 3,3 p=0,004)  og skår for bruk av allergimedisin (Grazax 2,4 mot placebo 4,2
p=0,036).  Denne studien indikerer at Grazax kan brukes av pasienter med mild til moderat
gresspollen indusert astma.  Dette trengs imidlertid større studier for å bekrefte dette.

Det finnes ikke klinisk erfaring ved bruk av Grazax hos barn og ungdom opp til 18 år (SPC).
Når det gjelder sublingualt gresspollenekstrakt generelt er det ut fra tre utførte meta-analyser
(4, 12, 13)  vanskelig å trekke sikre konklusjoner for denne aldersgruppen.  En artikkel (14)
publisert i 2007 gjengir resultater fra en ny studie gjort på barn og ungdom mellom 6 og 18 år
i primærhelsetjenesten i Nederland.  Her ble sublingualt gresspollen gitt i form av dråper.

U



Statens legemiddelverk
Norwegian Medicines Agency (0 )

Artikkelen konkluderer med at sublingual immunterapi med gresspollen gitt i
primærhelsetjenesten ikke har effekt hos barn og unge.

Et sentralt spørsmål er knyttet til størrelsen av effekten av Grazax. Hva utgjør en forskjell av
klinisk betydning i forhold til de skårene som er brukt? Som det framgår er skalaene mellom 0
og 18 eller 0 og 30,  mens gjennomsnittlig skår ligger mellom 2 og 3 og effektforskjellene er
0,4 - 1,0. Forskjellen i skår framstår dermed som beskjeden. Fordelingen er imidlertid svært
skjev med samling om verdier nær den laveste enden av skalaen. Dette gjenspeiler antakelig
at pasientene har milde og moderate symptomer. Dette gjør det vanskelig å finne store
absolutte forskjeller (15).

Ut fra dette er det vanskelig å vurdere den kliniske betydningen av forbedringen. I studien til
Dahl (9) så man en reduksjon på 30 % i symptomskår for Grazax vs placebo. I studier på
injisert gresspollenekstrakt har man sett en tilsvarende reduksjon (16). Det ble i den
gjensidige anerkjennelsesprosedyren i EU konkludert med at effekten var klinisk relevant. I
studien til Roder (14) ble 30 % reduksjon i symptomskår ansett som minste klinisk relevante
forskjell. Ifølge en norsk spesialist i øre-, nese-, halssykdommer med erfaring i immunterapi
som Legemiddelverket har vært i kontakt med er det vanlig å regne en endring på 10 % - 15
% som klinisk relevant.

Siden Grazax kun er sammenliknet med placebo er det også vanskelig å vurdere
behandlingseffekten i forhold til symptomatisk behandling. Det er imidlertid kun søkt
refusjon for pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av symptomatisk behandling. En
sammenlikning med symptomatisk behandling er derfor ikke relevant i denne sammenheng.

Publiserte data om effekten av Grazax utover ett år (en gresspollensesong) finnes ikke. Det
finnes heller ikke data om effekten av Grazax vedvarer etter at man har avsluttet
behandlingen. Studien til Dahl (9) skal imidlertid evaluere effekten av behandling med
Grazax over tre år. Denne studien skal også følge pasientene i to år etter at de har avsluttet
behandlingen. Data etter tre år vil foreligge i 2008 og data om effekt 2 år etter avsluttet
behandling i 2010.

Sikkerhet

70 % av pasientene rapporterte bivirkninger. Disse var imidlertid overveiende milde og
kortvarige. Milde kortvarige allergiske reaksjoner i munnen var svært vanlig. I studien til
Dahl var det 5 pasienter som trakk seg pga. behandlingsrelaterte alvorlige lokale allergiske
reaksjoner. Ingen fikk imidlertid alvorlige systemiske bivirkninger som allergiske sjokk eller
måtte bruke adrenalin. I studien til Durham var det en pasient som opplevde en alvorlig
bivirkning relatert til Grazax. Det var imidlertid ingen allergiske sjokk.

Studien på pasienter med gresspollen indusert astma antyder at Grazax kan brukes av
pasienter med slik astma. Pasienter med ukontrollert eller alvorlig astma skal imidlertid ikke
behandles med Grazax (se Preparatomtale).
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5 En legemiddeløkonomisk analyse av virkestoff  (preparat)
5.1 Refusjonssøknadens modell- og metodeapparat

Den legemiddeløkonomiske analysen er utført som en kostnadsminimeringsanalyse med ett
tre års tidsperspektiv. Dette forutsetter at Grazax har samme effekt som
sammenlikningsalternativet.

5.2 Helseeffekter, helsegevinst ved vurderte behandlingsalternativ

Grazax er i den helseøkonomiske analysen sammenliknet med injisert gresspollenekstrakt.
Helseeffekt av sammenlikningsalternativet er omtalt ovenfor. Den helseøkonomiske analysen
forutsetter at Grazax har samme helseeffekt som injisert gresspollen. Det finnes imidlertid
ingen randomiserte kliniske studier hvor de to behandlingene har blitt sammenliknet direkte.
ALK begrunner antagelsen om lik behandlingseffekt på følgende måte:

1. Virkemåte og farmakokinetisk profil. Selv om administrasjonsmåten er forskjellig er det
rimelig å anta at virkemåten er den samme. Observerte immunologiske endringer hevdes å
støtte dette, dvs. at en økning i IgG antistoffer i forhold til IgE ble sett for begge legemidler.

2. Indirekte sammenlikninger av resultater fra kliniske studier. ALK sammenlikner resultater
fra den største studien på injiserte gresspollen (16) med studien til Dahl på allergipasienter
(9).

Resultatene er gjengitt i tabellen under.

Tabell 3. Indirekte sammenli  in av effekt av Grazax o Alutard.
Legemiddel Reduksjon i symptomskår vs. Reduksjons i medisinering

lacebo vs. lacebo
Grazax l år 30% 38%
Alutard l år 29% 32%

Sikkerhetsprofilen ved Grazax hevdes i tillegg å være bedre i og med at man ikke har
observert noen tilfeller av anafylaktisk sjokk.

Til tross for dette er det etter Legemiddelverkets mening knyttet usikkerhet til både størrelsen
og varigheten av effekten sammenliknet med injisert gresspollen.

1. Dokumentasjonen for at effekten er lik på kort sikt (1-2 år) er usikker i og med at det kun er
gjort indirekte sammenlikninger.

Det er som ALK skriver rimelig å anta at virkningsmekanismen for injeksjon og tablett er den
samme. Dette er bla. basert på studier som viser liknende påvirkning på kroppens antistoff-
respons. Dette er imidlertid basert på indirekte sammenlikning på tvers av studier. Selv om
det er sannsynlig at virkningsmekanismen er den samme for injeksjon og tablett er dette ikke
bevis på at effekten er like stor. Det er en mulighet for at det er mindre forskjeller i
virkningsmekanismen som påvirker effekten. Det er heller ingen enkel lineær korrelasjon
mellom immunologisk respons og klinisk effekt og virkningsmekanismen for spesifikk
immunterapi er ikke fult ut kjent.
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Det finnes imidlertid som vi har sett over to studier som har sammenliknet injiserte
allergenekstrakter med sublingual behandling direkte. Kun den ene av disse studiene var
imidlertid på gresspollenekstrakt. Ingen av studiene gjaldt tabletter. Disse to studiene viste
sammenliknbar effekt, men studiene var små og hadde antakelig ikke teststyrke nok til å vise
mindre, men fortsatt klinisk relevante forskjeller.

2. Det er betydelig usikkerhet knyttet til om effekten er like god over lang tid: dvs. a) opp til 3
år da behandlingen avsluttes og b) etter at behandlingen er avsluttet.

Formålet med behandlingen med Grazax er varig immunmodulering som gir en varig
reduksjon i allergisymptomer. Det er kun publisert data om effekten av Grazax etter 1 år. Det
foreligger imidlertid også data etter 2 år som viser at effekten på symptomer og forbruk av
allergimedisin holder seg eller tiltar. Effekten av sammenlikningsalternativet er imidlertid vist
over 3 år eller mer. Det foreligger også studier som viser at immunterapi ved injeksjon har
effekt flere år etter at behandlingen er avsluttet. Slik dokumentasjon foreligger ikke for
Grazax.

Det er en svakhet ved dokumentasjonen at det ikke er gjort randomiserte studier der
allergenekstrakt gitt via tablett er sammenliknet direkte med injiserte allergenekstrakter. En
slik studie ville med større sikkerhet kunne fastslå om effekten av de to legemidlene er lik
eller ikke.

ALK Abello har begrunnet mangelen på direkte sammenliknende studier med at slike studier
ville være svært vanskelig å gjennomføre pga. størrelse og kostnader. Basert på en non-
inferiority margin på 5 % beregner de at en studie ville kreve over 5 000 pasienter for å
demonstrere at Grazax ikke er dårligere enn injisert gresspollen med 80 % teststyrke. En slik
studie ville koste anslagsvis 250 millioner kroner eller mer.

Legemiddelverket erkjenner at gitt den non-inferiority margin ALK Abello har valgt ville det
kreves en studie av den størrelsesorden ALK Abello beskriver og at en slik studie ikke er
praktisk gjennomførbar i dette tilfellet. Legemiddelverket stiller imidlertid spørsmål ved den
valgte non-inferioritymarginen. Det finnes dessverre ingen enkel metode for å fastsette non-
inferioritymargin. Her må man ta hensyn både til statistiske betraktninger og klinisk skjønn.
For å vurdere størrelsen på non-inferioritymarginen har Legemiddelverket tatt utgangspunkt i
resultatene for Grazax og Alutard i studiene til Dahl og Frew. Vi har videre sett på den
opprinnelige symptomskåren og ikke de standardiserte tallene. Dette fordi standardiseringen
gjør det vanskelig å tolke effektstørrelsene i en klinisk sammenheng.

Studien til Dahl (9) viser en symptomskår for Grazax på 2,4 mot 3,4 for placebo, dvs. 1 poeng
eller 30 % forbedring. Hvis man opererer med en non-inferiorit margin for Grazax på 5 %
tilsvarer dette kun 0,12 poeng. Sett i lys av at skalaen går fra 0 - 18 er dette en meget liten
forskjell. Man må imidlertid også vurdere non-inferiority marginen i forhold til effekten av
immunterapi vist i forhold til placebo, som ligger på ca 30 % forbedring. I forhold til dette
synes en non-inferiority margin på 5 % (0,12 poeng) rimeligere, men fortsatt noe liten. Det er
vanlig å regne 10 - 15 % forbedring i symptomskår som klinisk relevant (se over). Non-
inferioritymarginen bør være klart mindre enn dette. En non-inferiority margin på 5 - 10 %
virker ut fra dette rimelig. En non-inferioritymargin på 10 % vil gi krav til studiestørrelse på
henholdsvis ca. 1000 pasienter. Dette er en relativt stor studie, men gjennomførbar.
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5.3 Studiens kostnadsperspektiv

Analysen er gjort ut fra samfunnets kostnadsperspektiv. Kostnadsdata er presentert både med
og uten produktivitetstap for samfunnet.

5.4 Kostnader

Ressursbruken antatt i den helseøkonomiske modellen er basert på anslag gjort av norske
kliniske eksperter. Ressursene som er inkludert er legemidler, legebesøk, reisekostnader og
tapt arbeidstid. Kostnadene diskonteres med 5 %.

5.4.1 Direkte kostnader

Tabell. 4. Le emiddelkostnader i kroner.
Le emiddel Paknin Pris eks. mva

Grazax 30 784,08
Grazax 100 2549,6
Alutard Titrerin s aknin

Hetteglass

1404

Alutard 100000 s er ml 1190,24

Kostnad 1  år Kostnad 3 år Kostnad 5 år

9 540 28 619 47 698
9 306 27 918 46 530

3 784 7 355 10 926

Differanse i
forhold til 100
ak. 5 522 20 563 35 604

* Det er regnet med 2 hetteglass år 1, ett år 2, to år 3, to år 4 og ett år 5

ALK regner med at man tar en tablett hver dag hele året. I preparatomtalen står det at best
klinisk effekt oppnås dersom man starter behandlingen minst 4 måneder før allergisesongen
og fortsette med en tablett per dag i 3 år. Det er indikasjoner på at lengre avbrudd i
behandlingen svekker effekten av sensibiliseringen. ALK regner med en gjennomsnittlig
kostnad av de to styrkene for Grazax på 28 269 kroner over 3 år.

Når det gjelder Alutard er det først en opptrappingsfase der man bruker en egen opptrappings
pakning. Etter dette går man over i en vedlikeholdsfase hvor man får injeksjoner med 6 til 8
ukers intervaller. Antallet injeksjoner per hetteglass vil være 3 eller 4. I modellens
hovedalternativ er det regnet med injeksjoner hver 8. uke og 4 injeksjoner per hetteglass.
Dette er baser på anslag fra norske spesialister.

Når det gjelder legebesøk er det antatt at antall legebesøk for å vurdere pasienten og starte opp
behandlingen er det samme for begge behandlinger. Når det gjelder Grazax trenger legen å se
pasienten minst en gang per år for kontroll, men det er konservativt antatt 2 ganger i
modellen. Etter oppstart av behandlingen er det intervallene injeksjonene gis med som
bestemmer antall legebesøk for pasienter som bruker Alutard. Det er i modellens
hovedalternativ regnet med 11 besøk i opptrappingsfasen, og deretter 5 - 7 besøk per år.

Enhetskostnader for legebesøk er basert på takster for spesialister. Det virker rimelig å anta at
det i hovedsak er spesialister som gir immunterapi. Takst for spesialistkonsultasjon er 266
kroner. Når det gjelder Alutard får legen videre en takst for selve injeksjonen på 140 kroner.
Taksten dekker ikke hele kostnaden da legen også får et basistilskudd som antas å være minst
like stort som taksten. Takstene er derfor multiplisert med 2 for å finne de reelle kostnadene.
Dette gir en kostnad på 812 kroner per legebesøk for pasienter som far Alutard, mot 532
kroner for Grazax.
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En del pasienter får samtidig injeksjonsterapi med to eller flere allergener samtidig. Dette er
særlig vanlig når det gjelder pollenallergikere. Ifølge en spesialist i øre-, nese- og
halssykdommer Legemiddelverket har kontaktet gjelder dette flertallet av pasientene. I slike
tilfeller vil ikke bruk av Grazax kunne erstatte injeksjonsterapi for de andre allergenene og
pasienten vil fortsatt ha behov for å få injeksjoner av lege. Antallet legebesøk vil dermed ikke
gå ned. Det er imidlertid mulig slike pasienter ikke vil bli satt på Grazax, men forsetter å
bruke injisert gresspollenekstrakt.

Når det gjelder reiser er det antatt at en pasient i gjennomsnitt reiser 20 km for å besøke
spesialist per gang. Det er antatt at alle pasienter reiser med egen bil. Det er regnet med en
kostnad på 3 kroner per km i tillegg til en time parkering til 20 kroner per time. Kostnad per
km er basert på Fornyings- og administrasjonsdepartementets satser for innenriks reiser for
statens regning.

Ressursbruk for å behandle bivirkninger er ikke inkludert. Den mest alvorlige bivirkningen er
anafylaktisk sjokk, men dette er meget sjeldne hendelser og vil antagelig i liten grad påvirke
resultatene. I den grad det påvirker beregningene vil det øke kostnadene ved behandling med
injisert gresspollen.

5.4.2 Indirekte kostnader

Man har her inkludert produktivitetstap i tiden som går med til å reise til behandling og til å få
selve behandlingen. Det antas at alle pasienter er i arbeid. Tid tapt per legebesøk er antatt å
være 2 timer i gjennomsnitt. Verdien av en arbeidstime er beregnet ut fra gjennomsnittlig
bruttolønn i Norge (kilde SSB). Denne er beregnet til 208 kroner per time.

Når det gjelder produktivitetstap antar ALK at alle pasienter er i arbeid. Dette kan overdrive
kostnadene noe. Estimeringen av kostnadene ved tapt arbeidstid gjennom gjennomsnittlig
bruttolønn kan også overdrive kostnadene noe i forhold til alternative perspektiver på hvordan
man skal vedsette tapt arbeidstid. Legemiddelverket tenker her bla. på friksjonsmetoden og på
en alternativ tilnærming hvor man kun tar med den delen som representerer et bidrag til resten
av samfunnet, dvs. skattedelen av inntekten (17, 18). Det er ikke gjennomført
sensitivitetsanalyse som kan belyse effekten av å variere kostnadene knyttet til
produktivitetstap på resultatene av analysen. Kostnaden for Grazax er imidlertid lavere enn
for injisert gresspollen selv om produktivitetstap ikke inkluderes.

Tabell. 5 Sammenli 'n av kostnadssiden ved behandlin salternativene over 3 år. Kroner.
Grazax Alutard

Antall Enhetskostnad Kostnad Antall Enhetskostnad Kostnad
Le emiddelkostnad 28 269 7 355
Le ebesøk 6 532 3 192 29 812 23 548
Reiser 6 80 480 29 80 2 320
Kostnad minus
roduktivitetsta 31 941 33 223

Produktivitetsta * 12 208 2 496 58 208 12 064
34 437 45 287

Differanse 10 850
*Antall vil her si timer
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Udiskontert er det en forskjell mellom behandlingene på 1 282 kroner i favør av Grazax i et
helsetjenesteperspektiv. Forskjellen øker til 10 850 kroner i favør av Grazax når vi tar med
produktivitetstap. Diskontert blir forskjellen 1 707 kroner og 1103 1 kroner.

5.5 Sensitivitetsanalyse

ALK gjennomfører en sensitivitetsanalyse hvor man varierer antall uker mellom hver
injeksjon og antall injeksjoner per hetteglass for Alutard. Hovedalternativet er det mest
konservative og alle de andre alternativene viser at Grazax er mer kostnadseffektivt.
Kostnaden per legebesøk påvirker resultatene slik at hvis vi reduserer kostnaden per
legebesøk med 10 % vil Grazax totalt sett koste mer enn Alutard i et helsetjenesteperspektiv.

6 Diskusjon
6.1 En totalvurdering (og drøfting av søknadens begrensninger og

metodesvakheter)

I en helseøkonomisk sammenheng og når man vurderer refusjon av et legemiddel skal det
aktuelle legemidlet alltid sammenliknes med den mest relevante alternative behandlingen. I
dette tilfellet er dette ikke placebo, men injiserte allergenekstrakter. Det er derfor en betydelig
svakhet ved dokumentasjonen at det ikke er gjort randomiserte studier der allergenekstrakt
gitt via tablett er sammenliknet direkte med injiserte allergenekstrakter. En randomisert studie
ville være mulig, og gi bedre dokumentasjon enn indirekte sammenlikninger.
Legemiddelverket har imidlertid forståelse for at en slik studie ikke er blitt gjennomført, da
den antakelig ville være relativt kostbar og det ikke er blitt krevd en slik studie i
godkjenningsprosessen. Legemiddelverket vil imidlertid understreke at det ved vurdering av
refusjon stilles andre krav til sammenlikningsalternativ enn de som stilles i
godskjenningsprosessen.

Det er etter Legemiddelverkets mening knyttet usikkerhet til om Grazax har lik effekt som
sammenlikningsalternativet som er injiserte allergenekstrakter. Ved en refusjonsvurdering og
i en helseøkonomisk sammenheng er det imidlertid ikke et krav at kostnadseffektiviteten er
vist med full sikkerhet. Ut fra den framlagte dokumentasjon vurderer Legemiddelverket at det
er sannsynlig at Grazax ikke har vesentlig dårligere effekt enn injeksjon på kort og lang sikt.
På grunn av den usikkerhet som er knyttet til dette bør det imidlertid være et krav at eventuell
refusjon knyttes opp mot framleggelse av ytterligere data om langtidseffekt.

ALK Abello har antatt at bruk av gresspollenekstrakt i tablettform vil føre til en vesentlig
reduksjon i antall besøk hos spesialist for pasientene.  Dette fører til betydelige innsparinger.
Flertallet av pasienter far imidlertid injeksjoner med flere gresspollenekstrakter samtidig. Hvis
disse pasientene tar i bruk gresspollensktrakt i tablettform vil de fortsatt ha behov for å få
injeksjoner med andre allergenekstrakter.  Antall legebesøk vil ikke bli redusert for disse
pasientene noe som fører til at behandlingskostnaden vil bli 5 500 kroner høyere per år
samtidig som det ikke er vist at dette vil gi bedre effekt.  Det vil dermed ikke være
kostnadseffektivt å gi disse pasientene refusjon for behandling med gresspollenekstrakt i
tablettform.
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Studien til Dahl (9) vil ha en forlengning i 4 år, inklusive 2 år etter behandlingen er avsluttet.
Denne studien vil derfor kunne gi ytterligere data om langtidseffekten av Grazax og også om
effekten etter at behandlingen er avsluttet. Studien vil bli avsluttet etter allergisesongen i 2009
og data vil foreligge mot slutten av 2009. Studien er imidlertid placebokontrollert og kan
derfor ikke gi et fullgodt svar på om langtidseffekten av Grazax sammenliknet med injiserte
allergenekstrakter.

Grazax medfører betydelig høyere legemiddelkostnader enn injisert gresspollen. Det er
imidlertid sannsynlig at denne merkostnaden mer enn oppveies av reduserte direkte
helseutgifter til legebesøk (inkludert reiseutgifter), slik at man samlet sett får en liten
innsparing i helsebudsjettet. Denne konklusjonen gjelder imidlertid kun pasienter som ikke får
injeksjon med flere gresspollenekstrakter samtidig. I et samfunnsperspektiv vil innsparingen
bli større pga reduksjon i produktivitetstap som følge av redusert antall legebesøk.
Legemiddelverket finner derfor at det er sannsynlig at Grazax samlet sett vil gi en
kostnadsreduksjon.

Legemiddelverket finner at det er overvekt av sannsynlighet for at Grazax er kostnadseffektivt
for pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av optimalisert symptomatisk behandling for
gresspollenindusert allergisk rhinitt og konjunktivitt. Legemiddelverket mener Grazax er
refusjonsverdig for denne pasientpopulasjonen.

Denne konklusjonen er imidlertid beheftet med usikkerhet, bla. knyttet til langtidseffekten av
Grazax sammenliknet med injisert gresspollen. Den gjelder heller ikke pasienter som får
injeksjon med flere gresspollenekstrakter samtidig.

Både Terapianbefaling for allergisk rhinitt (19) og spesialist i øre-, nese-, halssykdommer som
legemiddelverket har vært i kontakt med synes enige i om at immunetarpi bør startes opp av
spesialist med allergologisk kompetanse. Dette inkluderer gjennomføring av
opptrappingsfasen. For ikke å begrense tilgangen for mye er det imidlertid antakelig rimelig at
man i vedlikeholdsfasen også åpner opp for allmennleger med erfaring med immunterapi.

6.2 Valg av refusjonsordning

Immunterapi med gresspollen benyttes i beskjeden grad i dag. Dette kan delvis skyldes faren
for allergiske sjokk som gjør at behandlingen kun gis hvor livreddende behandling finnes
tilgjengelig, dvs. på sykehus. Det er søkt om refusjon for pasienter som ikke har tilstrekkelig
effekt av tradisjonell antiallergimedisin. For disse pasientene vil Grazax være et alternativ til
injeksjonsterapi. Det kan være en del pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av
tradisjonell antiallergimedisin, men likevel ikke har brukt injisert gresspollenekstrakt, vil
prøve tablettene. Dette kan f. eks være pasienter som finner doseringsregimet med injeksjon
og hyppige spesialistbesøk for ubekvemt. Den nye administrasjonsformen gjør behandlingen
mer tilgjengelig, noe som kan føre til at bruken øker.

Teoretisk sett kan det være en fare for misbruk av refusjonsordningen. Denne anses imidlertid
som liten. Hvis man har god effekt av symptomatisk behandling skulle det være liten grunn til
å bruke Grazax, da dette representerer et mer tungvint alternativ for pasientene. Grazax må tas
hver dag i tre år, mens symptomatisk behandling kun tas ved behov, dvs. ikke utenfor
allergisesongen.

V
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Kostnadseffektiviteten ved Grazax er beheftet med usikkerhet. Legemiddelverket anbefaler
derfor å gi Grazax midlertidig refusjon i påvente av data fra langtidsstudier. Det anbefales
derfor å gi Grazax refusjon fram til og med 1. halvår 2010. Det anbefales at det kreves at en
ny helseøkonomisk analyse, inkludert nye langtidsdata og data om bruk i klinisk praksis, skal
være Legemiddelverket i hende innen utgangen av 2009.

7 Konklusjon

Legemiddelverket anbefaler å gi Grazax midlertidig refusjon fram til og med 1. halvår 2010 i
påvente av data fra langtidsstudier. Det anbefales at det kreves at en ny helseøkonomisk
analyse, inkludert nye langtidsdata og data om bruk i klinisk praksis, skal være
Legemiddelverket i hende innen utgangen av 2009.

Det anbefales at Grazax gis refusjon med følgende vilkår:
• Behandling med Grazax skal kun startes opp av spesialist med allergologisk

kompetanse.
• Refusjons kan kun gis til pasienter som har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig

gresspollenindusert rhinitt og konjunktivitt i minst to år og hvor optimal symptomatisk
behandling ikke gir tilstrekkelig kontroll med sykdommen eller pasienten får
uakseptable bivirkninger ved bruk av symptomatisk behandling eller hvor slik
behandling er kontraindisert.

• Allergi skal være påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE test for
gresspollen.

• Grazax skal kun refunderes for pasienter som ikke samtidig får injeksjon med andre
allergenekstrakter.

Det bør stilles krav om at innehaver av markedsføringstillatelsen opplyser om
refusjonsvilkårene i all reklame.

Ved fastsettelse av refusjonsvilkår for Grazax bør man også revidere refusjonsvilkårene for
injisert gresspollenekstrakt.

Statens legemiddelverk, 2007-09-18
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