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Forord
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til
viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et legemiddel skal
tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre prioriteringskriterier
som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel.
Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens legemiddelverk
gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for den aktuelle
bruken, jf. § 14-5.
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle
pasientgruppen sammenlignet med relevant behandlingspraksis.
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og
omsorgstjenesten, sammenlignet med relevant behandlingspraksis.
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt taper
ved fravær av det tiltaket som vurderes.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til de tre
prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til dokumentasjon for
effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets rettighetshaver som sender inn
nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før metodevurdering etter §14-4 i
legemiddelforskriften.
Legemiddelverket vurderer relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator.
Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen som er utredet i forbindelse med
markedsføringstillatelsen.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, angitt
ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. Legemiddelverket
utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved behov innhente
tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke etter oppdatert
informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen.
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for
allmennheten (www.legemiddelverket.no).
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Oppsummering
Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for Itulazax (allergen av bjørkepollen) etter forskrift av 28. juni 2007
nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Bakgrunn
Itulazax er et legemiddel til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig allergisk rhinitt
og/eller konjunktivitt som skyldes pollen fra bjørk, or, hassel, agnbøk, eik og bøk. I tillegg må pasientene
ha symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler, og en positiv allergitest for trepollen.
Itulazax inneholder et allergenekstrakt fra bjørkepollen og virker ved å øke pasientens immunologiske
toleranse overfor trepollen. Itulazax er en smeltetablett som legges under tungen, og som tas hver dag i
3 år. Fra før finnes Alutard SQ Bjørk, som inneholder samme allergenekstrakt som Itulazax, men som gis
som injeksjoner av helsepersonell.
Om lag 9 000 pasienter er aktuelle for behandling med Itulazax hvert år i Norge.
Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av ALK.
Effekt
Nytte-/risikoforholdet av Itulazax ved behandling av moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller
konjunktivitt er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse.
Det finnes ikke studier som direkte sammenligner Itulazax og Alutard SQ Bjørk. På forespørsel fra
Legemiddelverket har ALK ettersendt en indirekte sammenligning av studier. De indirekte
sammenligningene mellom Itulazax og Alutard SQ Bjørk er svært usikre. Legemiddelverket mener
imidlertid at det gjennom studiene, egne analyser og innspill fra kliniske eksperter er sannsynliggjort at
effekten er tilnærmet lik for Itulazax og Alutard SQ Bjørk.
Langvarighet
Behandling av moderat til alvorlig bjørkepollenindusert allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt oppfyller
krav om langvarig behandling i blåreseptforskriften.
Alvorlighet og helsetap
Moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt oppfyller krav om alvorlighet i
blåreseptforskriften.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert ressursbruken ved behandling med Itulazax sammenlignet med dagens
behandling med Alutard SQ Bjørk injeksjoner. Legemiddelverket mener det er sannsynlig at behandling
med Itulazax er kostnadsbesparende sammenlignet med Alutard SQ Bjørk.
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Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre Itulazax er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
Vedtak:
Legemiddelverket har vedtatt at Itulazax innvilges forhåndsgodkjentrefusjon som følger:
Refusjonsberettiget bruk:
Til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt, med en
sykehistorie med symptomer til tross for symptomlindrende behandling og en positiv hudprikktest
og/eller spesifikk IgE-test.
Refusjonskoder:
ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

F71

Allergisk konjunktivitt

Se
under

H10.1

Allergisk (akutt atopisk)
konjunktivitt

Se
under

R97

Allergisk rinitt

Se
under

J30

Vasomotorisk og allergisk rinitt

Se
under

Vilkår:
Refusjon ytes kun når følgende vilkår er oppfylt:
Pasienten har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig bjørkepollenindusert rhinitt
eller konjunktivitt i minst to år.
Optimal symptomatisk behandling gir ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller kan ikke
brukes av tungtveiende medisinske grunner.
Allergi er påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test for bjørkepollen.
Ved oppstart skal injisert bjørkepollen velges fremfor Itulazax hvis pasienten samtidig
får injeksjon med andre allergenekstrakter.
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3-siders sammendrag
Metode
Hurtig metodevurdering av legemiddelet Itulazax (allergen av bjørkepollen1). Legemiddelverket har
vurdert prioriteringskriteriene knyttet til nytte, ressursbruk og alvorlighet, samt usikkerhet i
dokumentasjonen og budsjettkonsekvenser. Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av
ALK-Abelló Nordic A/S (ALK).
Pasientgrunnlag i Norge
Basert på tall fra Reseptregisteret og innspill fra kliniske eksperter er det estimert at det er om lag 1 500
pasienter nå, og om lag 9 000 pasienter om fem år, som er aktuelle for behandling med Itulazax.
Langvarighet
Moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt som skyldes allergen fra bjørkepollen homolog
gruppe (bjørk, or, hassel, agnbøk, eik og bøk) gir sesongbetingede lidelser i luftveier og/eller øyne.
Tilstanden er kronisk, og det er behov for gjentatt behandling over en langvarig periode.
Alvorlighet og prognosetap
Moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt oppfyller krav om alvorlighet i
blåreseptforskriften.
Behandling i norsk klinisk praksis
Allergen immunterapi (AIT) tilbys ved bjørkepollenallergi dersom pasienten ikke oppnår tilstrekkelig
symptomlindring ved optimal legemiddelbehandling og/eller dersom pasienten har risiko for eller
begynner å utvikle astma eller andre allergier (1). I dag tilbys AIT som injeksjonsbehandling med Alutard
SQ Bjørk (allergenekstrakt av bjørkepollen), som gjennomføres hos spesialist. Alutard SQ Bjørk er
komparator i denne metodevurderingen.
Effekt
Dokumentasjon for effekt og sikkerhet av Itulazax er basert på TT-04 studien (SLIT-studien) (2). Dette er
en dobbeltblindet, randomisert kontrollert fase III studie som sammenlignet Itulazax med placebo hos
voksne pasienter med bjørkepollenindusert allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt. Behandlingslengde var
fra 6,5 til 9,5 måneder. Resultatene fra TT-04 studien viser at behandling med Itulazax gir en klinisk
relevant reduksjon i allergiske reaksjoner mot bjørkepollenallergen. Effekt og sikkerhet er tilstrekkelig
dokumentert, men det mangler langtidsdata grunnet kort studielengde. Det foreligger ikke
dokumentasjon på langtidseffekt ved behandling med Itulazax. Det er i stedet vist til langtidseffekter
observert ved tilsvarende allergenspesifikk behandling ved gresspollenallergi.
Det finnes ikke studier som direkte sammenligner Itulazax og Alutard SQ Bjørk. På forespørsel fra
Legemiddelverket, har ALK ettersendt en indirekte sammenligning for å vise relativ effekt. De indirekte
1

Standardisert allergenekstrakt fra homolog bjørkegruppe (Allergen av bjørkepollen (bjørk), Alnus glutinosa (or),
Carpinus betulus (agnbøk), Corylus avellana (hassel), Quercus alba (eik), Fagus sylvatica (bøk).
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sammenligningene av Itulazax versus Alutard SQ Bjørk er svært usikre. Legemiddelverket mener imidlertid
at det gjennom studiene, egne analyser og innspill fra kliniske eksperter er sannsynliggjort at effekten er
tilnærmet lik for Itulazax og Alutard SQ Bjørk.
Sikkerhet
Bivirkninger for Itulazax er i hovedsak lokale (munnhule/svelg) og oftest forbigående, mens
Alutard SQ Bjørk medfører risiko for alvorlige systemiske bivirkninger. På grunn av mangelfull
dokumentasjon antas det, som en forenkling, i denne metodevurderingen at bivirkningsprofilene mellom
Itulazax og Alutard SQ Bjørk er sammenlignbare, og at forutsetningen for å gjøre en
kostnadsminimeringsanalyse dermed er oppfylt.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Det antas at effekt og
bivirkningsprofil er tilnærmet like for Itulazax og Alutard SQ Bjørk, og det er gjort en
kostnadsminimeringsanalyse. Forutsetningene Legemiddelverket har lagt til grunn er de samme som i
analysen til ALK, bortsett fra følgende:
- Etterlevelse er endret fra 100 % til 87,5 % for Itulazax og 91,7 % for Alutard SQ Bjørk, basert på
etterlevelse sett i effektstudier (2, 3).
- Legemiddelprisen til Alutard SQ Bjørk er oppdatert til gjeldende pris.
Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig er følgende:
Tabell 1: Resultater fra Legemiddelverkets analyse

Kostnader per pasient

Direkte kostnader
Administrasjons- og
monitoreringskostnader
Legemiddelkostnader
Kostnader for tidsbruk
Totale kostnader over 3 år

Sublingval behandling
(Itulazax)

Subkutan behandling
(Alutard SQ Bjørk)

Differanse

31 160

40 256

-9 097

3 546

26 297

-22 751

27 614

13 959

13 655

2 520

12 750

-10 230

33 680

53 006

-19 327

Resultatene viser at Itulazax er kostnadsbesparende sammenlignet med Alutard SQ Bjørk.
Legemiddelkostnaden er høyere for Itulazax sammenlignet med Alutard SQ Bjørk, men kostnader for
administrering og tidsbruk er lavere.
Budsjettkonsekvenser
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:
Legemiddelverket har estimert at å behandle aktuelle pasienter med bjørkepollenallergi med Itulazax vil
ha en total årlig budsjettkonsekvens på 51 millioner NOK inkl. mva. i det femte budsjettåret. Dersom man
inkluderer at innføringen av Itulazax vil øke bruken av Grazax (allergen av gresspollen) hos pasienter med
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samtidig bjørkepollen- og gresspollenallergi, øker budsjettvirkningen til om lag 61 millioner NOK inkl. mva.
i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
Basert på markedsutviklingen av lignende behandling mot gresspollenallergi, samt en stadig økende
forekomst av pollenallergi i befolkningen, vil budsjettvirkningene antagelig fortsette å stige etter det
femte budsjettåret.
Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet:
Forhåndsgodkjent refusjon av Itulazax vil sannsynligvis medføre kostnadsbesparelser for helse- og
omsorgstjenesten samlet. Dette som en konsekvens av at pasienter tar Itulazax hjemme (i tablettform) i
stedet for å måtte oppsøke spesialist for å motta injeksjoner med Alutard SQ Bjørk.
Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten, hensyntatt tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre Itulazax er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.
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Årstein Ims, Helse Midt-Norge
Kliniske eksperter har bidratt med avklaringer av sentrale forutsetninger i analysen (bl.a.
sammenlignende behandling, pasientgrunnlag og overførbarhet av studiedata til norsk klinisk
praksis). Legemiddelverket er ansvarlig for rapportens innhold. Kliniske eksperter har ikke
vært involvert i noen konsensusprosess eller hatt noen «peer-review» funksjon ved
utarbeidelse av rapporten.

19/05833

18-03-2020

Side 12/63

Ordliste
AA

Allergisk astma

AIT

Allergen immunterapi

ALK

ALK-Abelló Nordic A/S

AR

Allergisk rhinitt

AUP

Apotekenes utsalgspris

BPS

Bjørkepollensesong

DMS

Daglig medisineringsskår

DSS

Daglig symptomscore

IgE

Immunglobulin, klasse E

IgG

Immunglobulin, klasse G

IKER

Inkrementell kostnadseffektivitetsratio

ITC

Indirekte sammenligning

KI (CI)

Konfidensintervall

MVA

Merverdiavgift

NMA

Nettverksmetaanalyse

NOK

Norske kroner

PEF

«Peak expiratory flow» (topphastighet på luften som kommer ut av lungene ved kraftig
utpust)

PICO

Pasientpopulasjon – Intervensjon – Komparator – Utfallsmål

RCT

Randomisert, kontrollert studie

SCIT

Subkutant immunterapi

SD / SMD

Standard deviation / Standard mean deviation

SLIT

Sublingval immunterapi

SLR

Systematisk litteratursøk
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TCS

Total kombinert score (sum av daglig symptomscore (DSS) og daglig medisinscore (DMS)
ved allergisk rhinokonjunktivitt).

TPS

Trepollensesong

VAS

Visuell analog skala

QALY

Kvalitetsjustert leveår

QoL

Livskvalitet
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1 Bakgrunn
Problemstilling
Hurtig metodevurdering av Itulazax (allergen av bjørkepollen) til behandling av voksne pasienter med
moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt indusert av bjørkepollen homolog gruppe, med
symptomer til tross for symptomlindrende behandling. I metodevurderingen vurderes
prioriteringskriteriene knyttet til alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet, samt usikkerhet i
dokumentasjonen og budsjettkonsekvenser. Itulazax (smeltetablett) er sammenlignet med Alutard SQ
Bjørk (samme allergen, subkutan injeksjon) i en kostnadsminimeringsanalyse.
Det er tidligere innvilget forhåndsgodkjent refusjon til to andre allergener etter liknende vurderinger, for
henholdsvis Acarizax mot husstøvmidd (4) og Grazax mot gresspollen (5).

Allergisk rhinitt og konjunktivitt
Begrepet immunologisk hypersensitivitet (allergisk reaksjon) betyr symptomer og tegn som igangsettes
ved kontakt med et allergifremkallende stoff (allergen) i en dose som normalt tolereres hos en frisk
person (6). IgE-avhengig allergi er den klassiske allergiske reaksjonen som utløses når antistoffer av typen
IgE, som er en naturlig del av kroppens forsvarssystem, reagerer med et allergen (7).
Allergisk rhinitt og konjunktivitt mot bjørkepollen er reaksjoner forårsaket av et allergen fra bjørk
homolog gruppe. Rhinitt er en allergisk reaksjon på allergener som kommer i kontakt med
neseslimhinnen. Dette gir en betennelse i neseslimhinnen. Opp mot 60 % av pasienter med allergisk
rhinitt har også allergisk konjunktivitt (8). Allergisk konjunktivitt er en betennelse i øynene på grunn av en
allergisk reaksjon forårsaket av et allergen. Ved påfølgende gjentatt eksponering for allergenene reagerer
immunsystemet umiddelbart, og induserer en betennelsesreaksjon. De vanligste symptomene på disse
betennelsesreaksjonene er kløende, rennende nese, nysing, nesetetthet og/eller kløende, rennende,
hovne øyne i kontakt med utløsende allergen. I tillegg opplever ofte pasienter symptomer som trøtthet,
uopplagthet og redusert konsentrasjonsevne. Mange pasienter med allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt
har også andre allergiske plager som eksem, astma eller matallergi (9).
Polysensitivitet
Man kan ha flere allergier samtidig, der man reagerer på to eller flere ulike allergener, såkalt
polysensitivitet. Man kan dermed også benytte allergen immunterapi (AIT) mot flere allergier samtidig,
hvis det er flere allergener som gir alvorlige plager (10). ALK antar, basert på en upublisert studie fra
Danmark, at 61 % av pasienter med gresspollenallergi også har bjørkepollenallergi (polysensitivitet).
Forekomst
Det finnes ikke et nasjonalt register for pasienter med pollenallergi. I følge Legehåndboka, er om lag
10 – 25 % av befolkningen plaget av allergisk rhinitt i perioder (8). Kliniske eksperter fra tre ulike
helseregioner anslår at om lag 40 % av de med pollenallergi har kun bjørkepollenallergi. Videre anslår de
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at 20 – 30 % av de med påvist bjørkepollenallergi ikke vil få tilstrekkelig effekt av symptomdempende
behandling og derfor er aktuelle for AIT. Tall fra Reseptregisteret viser at 6 585 pasienter hentet Alutard
SQ Bjørk på resept i 2018. Forekomsten av allergisk rhinitt varierer mellom ulike land og synes å være
økende i Europa, spesielt i Skandinavia. På grunn av klimaendringer forventes det en stadig økning av
pollenallergi (11).
Basert på tall fra Reseptregisteret og innspill fra kliniske eksperter har Legemiddelverket estimert at om
lag 1 500 pasienter vil være aktuelle for behandling med Itulazax det første året ved innvilgelse av
forhåndsgodkjent refusjon. Dette pasientantallet er estimert å øke til ca. 9 000 pasienter i år 5.

Alvorlighetsgrad og prognosetap
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av
legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere ressursbruk i forhold
til nytten enn ved lavere alvorlighet (lovdata).
Dette kriteriet får kun betydning dersom legemiddelfirma dokumenterer kostnadseffektivitet ved hjelp av
en kostnad per QALY-analyse. ALK har levert inn en kostnadsminimeringsanalyse, som forutsetter lik
effekt, og samtidig ikke høyere kostnader for Itulazax sammenlignet med komparator. ALK og
Legemiddelverket har derfor ikke utført beregninger av alvorlighetsgrad.
Behandling med Alutard SQ Bjørk har fått innvilget forhåndsgodkjent refusjon for tilsvarende
pasientpopulasjon som er aktuell for behandling med Itulazax. Alvorlighetskriteriet for den aktuelle
pasientpopulasjonen anses derfor å være oppfylt.

Behandling av allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt med allergen
immunterapi
1.4.1 Allergen immunterapi med Itulazax
Indikasjon
Itulazax har godkjent indikasjon til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig allergisk
rhinitt og/eller konjunktivitt indusert av pollen fra den homologe bjørkegruppen, som har en klinisk
anamnese med symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler, og en positiv test for
sensibilisering til et medlem av den homologe bjørkegruppen (prikktest og/eller spesifikk IgE).
Virkningsmekanisme
Itulazax er et allergenekstrakt for immunterapi av trepollenindusert (homolog bjørkegruppe) allergisk
rhinitt og/eller konjunktivitt. Immunterapi mot allergi med allergenprodukter er gjentatt eksponering av
allergener til allergiske personer med henblikk på å endre den immunologiske responsen på allergenet.
Itulazax fungerer dermed ved å øke den immunologiske toleransen (kroppens evne til å klare seg) overfor
trepollen. Virkningsmekanismen er ikke kjent i detalj.
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Dosering
Anbefalt dose for voksne pasienter er 1 smeltetablett (12 SQ-Bet2) daglig. Det anbefales at behandling
med Itulazax initieres utenfor pollensesongen og fortsettes i trepollensesongen. Klinisk effekt i
trepollensesongen (homolog bjørkegruppe) har blitt påvist når behandling startes minst 16 uker før
forventet start av trepollensesongen, og fortsettes gjennom hele sesongen. Det finnes ingen kliniske data
for behandlingsstart i sesongen.
Internasjonale behandlingsretningslinjer for immunterapi mot allergi viser til en behandlingsperiode på
3 år for oppnåelse av sykdomsmodifikasjon. Langsiktig effekt har ennå ikke blitt fastslått. Dersom ingen
forbedringer observeres i løpet av det første behandlingsåret med Itulazax er det ingen indikasjon for å
fortsette behandlingen.
Itulazax brukes hos voksne mellom 18 og 65 år.
Bivirkninger
Ved oppstart med Itulazax er det forventet at det oppstår milde til moderate lokale allergiske reaksjoner i
munnhule og svelg i løpet av de første dagene. som går over innen noen måneder. I de fleste tilfeller
starter reaksjonen 10 minutter etter inntak av Itulazax hver dag det forekommer, og avtar innen en time.
Alvorlige, systemiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner, kan oppstå.
For utfyllende omtale av allergen av bjørkepollen (Itulazax), henvises det til preparatomtalen (12).

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis
De aller fleste med allergi oppnår tilfredsstillende symptomlindring der forskjellige medikamentelle
behandlingsformer benyttes, for eksempel antihistaminer og steroider i lokal (dråper, spray) eller
systemisk form (tablett, injeksjon) (7). Dersom optimal behandling med slike symptomlindrende
legemidler ikke er tilstrekkelig, kan AIT være et aktuelt alternativ. Allergenet skal være identifisert ved
prikktest eller påvisning av spesifikke IgE-antistoffer i blodet.
Det er ingen nasjonale retningslinjer for AIT, men Legeforeningen har utarbeidet Praktisk veileder i
allergivaksinasjon (1). I praksis er metoden enten subkutan injeksjon (SCIT, «subcutaneous
immunotherapy») eller sublingval administrasjon (SLIT, «sublingual immunotherapy») av allergenekstrakt.
I henhold til Praktisk veileder i allergivaksinasjon bør SCIT tilbys ved pollenallergi der:
-

pasienten ikke oppnår tilfredsstillende symptomlindring ved optimal farmakoterapi
pasienter med rhino-konjunktivitt begynner å få et innslag av bronkial hyperaktivitet/astma
redusere risiko for utvikling av astma hos barn med rhino-konjunktivitt
redusere risiko for sensibilisering mot flere allergener

Ved pollenallergi benyttes bjørk som representant for de viktigste trepollen (bjørk, or, hassel) (1).

2

*SQ-Bet er doseenheten for Itulazax. SQ er en metode for standardisering av biologisk styrke,
hovedallergeninnhold og kompleksitet av allergenekstraktet. Bet er en forkortelse for Betula.
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SCIT – injeksjonsbehandling:
Behandlingen består av repeterende subkutane injeksjoner med aktuelt allergenekstrakt i en
oppdoserings- og en vedlikeholdsfase. Ved oppdosering er to metoder beskrevet i Praktisk veileder i
allergivaksinasjon; hurtigoppdosering og klusteroppdosering. Ved hurtigoppdosering skjer oppdoseringen
over 4 dager og pasienten skal være innlagt på avdeling med allergologisk spesialkompetanse.
Hurtigoppdosering brukes sjeldent ved pollenallergi ifølge kliniske eksperter. Klusteroppdosering
gjennomføres vanligvis poliklinisk i løpet av 7 uker og består av ukentlige injeksjoner. Dette alternativet er
anbefalt som standardmetode ved AIT i Norge.
Det anbefales at pasienter med sesongbundet allergi starter på behandling slik at de er ferdig med
oppdoseringen i god tid før sesong.
Oppdoseringsfasen avsluttes når toppdosen eller høyeste tolererte dose er oppnådd. Denne dosen blir
betegnet som vedlikeholdsdose, fordi det er denne som benyttes under den påfølgende
vedlikeholdsfasen. Overgangen fra oppdoseringsfasen til vedlikeholdsfasen skjer ved at
vedlikeholdsdosen gis med et gradvis økende intervall og deretter regelmessig med samme høye dose
hver 8. uke, +/- 2 uker.
Ved hver injeksjon skal pasienten observeres nøye, samt aktiv observasjon i minst 30 minutter etter
injeksjonen. Total behandlingstid er 3 – 5 år for pollenallergi.
SLIT – sublingval behandling:
Behandling med sublingvale tabletter (SLIT) foregår ved at pasienter legger en selvoppløselig tablett med
allergenekstrakt under tungen og lar den ligge der til den er oppløst etter ca. 1 minutt. Det tas
én sublingvaltablett daglig i 3 år.

1.4.3 Komparator
Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for denne metodevurderingen
er subkutan immunterapi (SCIT) med et bjørkepollenekstrakt. I Norge er det Alutard SQ Bjørk (allergen av
bjørkepollen, injeksjonspreparat) som vil være komparator i klinisk praksis.
Alutard SQ Bjørk er ikke tidligere metodevurdert av Legemiddelverket. Alutard SQ Bjørk er imidlertid
ansett som etablert praksis over en lengre periode og har dokumentert effekt for den populasjonen som
metodevurderingen gjelder for. Legemiddelverket godtar derfor Alutard SQ Bjørk som komparator i
analysen.
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1.4.4 Behandling med Alutard SQ Bjørk
Indikasjon
Behandling av Type I allergi.
Virkningsmekanisme
Alutard SQ Bjørk inneholder samme allergen fra bjørkepollen, allergen av bjørkepollen, som Itulazax.
Virkemåten er foreløpig ikke kjent i detalj.
Dosering
Behandlingen foregår i to faser: startfasen og vedlikeholdsfasen. Dosene tilpasses individuelt.
Behandlingen blir gitt som subkutan injeksjon.
Valg av dose i startfasen avhenger av pasientens følsomhet. Injeksjoner med økende dose gis vanligvis en
gang i uken (klusteroppdosering). For hver injeksjon er målet økt dose, inntil nærmeste maksimale
tolererte dose er oppnådd. Risiko for å utvikle allergiske reaksjoner i startfasen minkes ved valg av
langsommere økningsgrad.
Vedlikeholdsfasen er individuell etter pasientens følsomhet mot allergenet. Høyest anbefalte
vedlikeholdsdose er 100 000 SQ, som gir en optimal behandling i forhold til effekt og sikkerhet.
Når vedlikeholdsdosen er nådd gjennom ukentlige injeksjoner, anbefales en trinnvis økning av
intervallene mellom injeksjonene. Basert på klinisk erfaring bør intervaller på 2, 4 og 6 uker følges.
Vedlikeholdsdoser gis deretter hver 6. uke +/- 2 uker i 3 – 5 år.
Injeksjonene skal gis av en lege eller en sykepleier. Etter injeksjon må pasientene observeres i minst
30 minutter for at eventuelle allergiske reaksjoner skal kunne oppdages og behandles.
Bivirkninger
Reaksjoner er som regel en immunologisk reaksjon (lokal og/eller systemisk) mot allergenet. Normalt
inntreffer disse symptomene i løpet av 30 minutter etter injeksjonen, men kan også forekomme senere,
vanligvis i løpet av 24 timer etter injeksjonen. Lokale reaksjoner omfatter hevelse på injeksjonsstedet,
rødhet, smerte, kløe, misfarge og hematom.
Systemiske reaksjoner kan variere fra allergisk rhinitt til anafylaktisk sjokk og skjer vanligvis innen
30 minutter etter injeksjon. Derfor skal pasienten alltid observeres 30 minutter etter injeksjon.
Behandling av alvorlige systemiske reaksjoner må iverksettes øyeblikkelig. Anafylaksi er en alvorlig
allergisk reaksjon som oftest inntrer i løpet av få minutter etter injeksjonen og krever rask behandling
med adrenalin og annen symptomatisk behandling.
For utfyllende omtale Alutard SQ Bjørk (allergen av bjørkepollen), henvises det til preparatomtalen (13).
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt
ALK har levert en helseøkonomisk analyse der kostnadene relatert til SLIT (Itulazax) sammenlignes med
kostnadene relatert til SCIT (Alutard SQ Bjørk). En slik kostnadsminimeringsanalyse kan benyttes i tilfeller
der det gjennom dokumentasjonen er sannsynliggjort at effekt og bivirkningsprofil er tilnærmet like for
intervensjonen og komparator.
Det finnes ikke direkte sammenlignende studier mellom SLIT og SCIT for aktuell pasientgruppe på det
nåværende tidspunkt. På forespørsel fra Legemiddelverket, har ALK ettersendt et systematisk
litteratursøk og en justert indirekte sammenligning av SLIT versus SCIT.

Oversikt over relevante, innsendte studier
Tabellen under viser identifiserte studier som er relevante for metodevurderingen.
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Tabell 2:Oversikt over relevante, innsendte studier

Studie
(akronym,
id nr.)

Populasjon

Intervensjon

Komparator

Primært
utfallsmål

Sekundære utfallsmål

TT-04
EudraCT-nr:
2015004821-15
(2)

634 pasienter
(12 – 65 år) med
moderat til alvorlig
trepollenindusert
allergisk
rhinokonjunktivitt til
tross for bruk av
symptomlindrende
behandling.

1 sublingvaltablett
daglig med
12 SQ-Bet.
Oppstart utenom
forventet
trepollensesong.
Fri tilgang til
symptomlindrende
behandling av
allergisk rhinitt og
konjunktivitt.

1 sublingvaltablett
daglig med
placebo.
Oppstart utenom
forventet
trepollensesong.
Fri tilgang til
symptomlindrende
behandling av
allergisk rhinitt og
konjunktivitt.

- Gjennomsnittlig
daglig total
kombinert
allergisk
rhinokonjunktivittscore (TCS)
under
bjørkepollensesongen (BPS).

- Gjennomsnittlig daglig
symptomscore (DSS) under
BPS.
- Gjennomsnittlig total
kombinert symptomscore
(TCS) under
trepollensesongen (TPS).
- Gjennomsnittlig DSS under
TPS.

49 pasienter
(19 – 45 år) med
historie av
bjørkepolleninduserte
symptomer i øvre
luftveier.
18 pasienter hadde
astmasymptomer og
hadde benyttet en
hurtigvirkende β2agonist.

Alutard SQ bjørk
100 000 SQ-U
hver 6. uke i
vedlikeholdsfasen.

Placebo.

- Symptomscore
under
bjørkepollensesongen.
- Medisinscore
under
bjørkepollensesongen.

- Peak expiratory flow (PEF)
- Alvorlighet av allergiske
symptomer målt med visuell
analog skala (VAS) under
sesongen.

35 pasienter
(19 – 46 år) med
minimum 2 sesonger
med alvorlige
allergiske symptomer
i april og mai
(tilsvarende lokal
bjørkepollensesong)
og dårlig
symptomkontroll i
tidligere sesonger
ved bruk av
standardisert
farmakoterapi ved
allergi.

Alutard SQ bjørk
100 000 SQ-U
hver 6. uke i
vedlikeholdsfasen.

Placebo.

Total
symptomscore for
nese, øyne og
lunge.

- Total medisinscore (bruk av
orale og topikale
antihistaminer, β2-agonister
og orale kortikosteroider).
- Sensitivitet ved
allergenprovokasjons-test på
hud, konjunktiva og nasal
mukosa før og etter 10
måneder med behandling.
- Evaluering ved 1-års
oppfølging av alvorlighet av
symptomer etter sesong.

Biederman et
al.

Study 1
(3)
Arvidsson et
al.

Study 2
(14)
Bødtger et at.
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Systematisk litteratursøk og justert indirekte sammenligning
Systematisk litteratursøk
Det systematiske litteratursøket (SLR) hadde to hovedmål:
1) Identifisere fase III randomiserte, kontrollerte studier (RCTer) for Itulazax og relevante
komparatorer,
2) Vurdere sammenlignbarhet av identifiserte studier for eventuelle nettverksmetaanalyser
(NMA) av
a. SLIT tabletter, SLIT dråper og SCIT
b. SQ tre SLIT tabletter (Itulazax) vs. SQ bjørk SCIT (Alutard)
Litteratursøket ble gjennomført i flere relevante databaser (PubMed, EMABSE, Cochrane library) og
registre over kliniske studier (EudraCT, NCT, WHO ICTRP) i november 2018. Søkestrenger, PICOS
kriterier, studieseleksjon og vurdering av mulig bias i de inkluderte studiene er dokumentert og
beskrevet. De inkluderte studiene ble vurdert med hensyn på sammenlignbarhet (på engelsk:
«feasibility assessment») og mulige nettverk for bruk i nettverksmetaanalyser var konstruert. De
inkluderte studiene ble vurdert for mulig heterogenitet basert på studie- og pasientkarakteristika
(alder, inklusjonskriterier, andre allergier, geografiske forhold, primært endepunkt, grunnbehandling,
allergen i intervensjon, felles komparator), målte utfall for effekt (kombinert symptom- og
medisinscore, symptomscore og medisinscore) samt helserelatert livskvalitet.
ALK konkluderte med at pasient- og studiekarakteristika var homogene nok til at indirekte
sammenligning kunne utføres. Se Appendiks 1 for ytterligere beskrivelse av SLR.
Indirekte sammenligning (ITC)
Direkte sammenlignende studier mellom SLIT og SCIT for aktuell pasientgruppe finnes ikke på det
nåværende tidspunkt, og på forespørsel fra Legemiddelverket leverte ALK en justert indirekte
sammenligning av Itulazax (SLIT) mot Alutard SQ Bjørk (SCIT) ved bjørkepollenallergi. Analysen er
basert på studiene indentifisert i SLR beskrevet over. Se Appendiks 1 for ytterligere beskrivelse av
ITC.
ALK konkluderte med at det var gjennomførbart å gjøre en indirekte sammenligning av Itulazax (SLIT)
med Alutard SQ Bjørk (SCIT). Den indirekte sammenligningen for å vurdere relativ effekt er basert på
resultater for endepunktene symptomscore og medisinscore, som vist i figuren under. Det var ikke
data tilgjengelig for å gjennomføre en indirekte sammenligning for endepunktet kombinert
symptom- og medisinscore, eller for livskvalitet.
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Figur 1: Nettverk for symptomscore (øverst) og medisinscore (nederst).

Tabellen under viser dataene for symptomscore inkludert i analysene og resultatet fra den justerte
indirekte sammenligningen. For symptomscore ble det gjort en sensitivitetsanalyse med per
protokoll (PP) data fra SLIT-studien siden de to SCIT-studiene rapporterte PP.
Tabell 3 Data for symptomscore inkludert i analysen og resultat fra ITC

Study
Biedermann 2019 (2)
Full analysis set data
Arvidsson 2002 (3)

Treatment arm
SQ® tree SLIT-tablet
Placebo
SCIT (Alutard SQ birch)
Placebo
Bødtger 2002 (14)
SCIT (Alutard SQ birch)
Placebo
Pooled SCIT
Alutard SQ birch vs
Placebo
Biedermann 2019 (2)
SQ® tree SLIT-tablet
Per protocol analysis data
Placebo
Indirect treatment comparison Full analysis set

Mean
2.28
3.60
1.95
2.60
2.2
3.3

SD
2.97
2.97
1.36
1.28
1.0
1.4
0.231

SMD* (95% CI)
-0.444 (-0.610, -0.279)

2.29
3.65

2.97
2.97

-0.458 (-0.639, -0.277)

Comparison
SMD
SQ® tree SLIT-tablet vs
0.198
Alutard SQ birch
Indirect treatment comparison Per protocol analysis set
SQ® tree SLIT-tablet vs
0.184
Alutard SQ birch
*Standard mean deviation (SMD)

SD

95% CI

0.245

(-0.283, 0.678)

0.248

(-0.301, 0.670)

-0.483 (-1.070, 0.103)
-0.878 (-1.591, -0.164)
-0.642 (-1.096, -0.189)

19/05833

18-03-2020

Side 23/63

19/05833

Tabellen under viser dataene for medisinscore inkludert i analysene og resultatet fra den justerte
indirekte sammenligningen. Kun én komparatorstudie kunne inkluderes for dette endepunktet.
Tabell 4 Data for medisinscore inkludert i analysen og resultat fra ITC

Study
Biedermann 2019 (2)
Bødtger 2002 (14)
Indirect treatment comparison
Comparison
SQ® tree SLIT-tablet vs
Alutard SQ birch

Treatment arm
SQ® tree SLIT-tablet
Placebo
SCIT (Alutard SQ birch)
Placebo

Mean
1.63
3.21
9.9
14.5

SD
3.91
3.91
7.0
8.5

SMD (95% CI)
-0.403 (-0.568, -0.238)

SMD

SD

95% CI

0.174

0.360

(-0.531, 0.879)

-0.577 (-1.262, 0.109)

ALK konkluderte med at effekten for SLIT ikke var signifikant forskjellig fra SCIT med hensyn på
symptom- og medisinscore.
Legemiddelverkets vurdering
Systematisk litteratursøk og vurdering av sammenlignbarhet
Beskrivelsen av SLR er utfyllende og troverdig. Vurdering med hensyn til sammenlignbarhet er
grundig beskrevet. Legemiddelverket mener det er viktige forskjeller mellom studiene når det gjelder
allergitesting, kriterier for gradering av allergiens alvorlighet ved inklusjon, studiedesign (multisenter
vs. ett senter), endepunkt (kombinert symptom- og medisinscore vs. separate symptomscore og
medisinscore), vedlikeholds- og behovsmedisinering samt uklar beskrivelse av placebo i enkelte
studier. Dette indikerer at studiene er for ulike til at det kan gjennomføres en nettverksmetaanalyse
(NMA). Subgruppeanalyser av effekt, evidens fra litteraturen og innspill fra kliniske eksperter kunne
vært anvendt som underlag for å vurdere om disse faktorene er effektmodifiserende og eventuelt
prognostiske.
Justert indirekte sammenligning (ITC)
ALK mente disse studiene var like nok for ITC via Bucher-metoden. ALK redegjør for antagelsene om
homogenitet og likhet (konsistens kun aktuelt ved lukkede looper), men uten å relatere disse til de
aktuelle inkluderte studiene.
For sammenligning av effektdata ble Bucher-metoden for indirekte behandlingssammenligning (ITC)
utført (15). Dette er en etablert metode for å utføre indirekte sammenligninger i tilfeller der
behandlingene er sammenlignet i randomiserte studier med en felles komparator, som for eksempel
placebo. Den viktigste forutsetningen for å bruke Buchers metode for ITC er at studiedesign og
pasientegenskaper er tilstrekkelig sammenlignbare.
Etter gjennomgangen av pasient- og studiekarakteristika, mener Legemiddelverket det er ulikheter i
studiedesign som er av størst betydning med hensyn på en indirekte sammenligning. Det primære
endepunktet er ulikt definert og registrert, samt at oppfølgingstiden og behandlingsvarighet er
forskjellig. Det er også en 20 års forskjell i når studiene ble gjort (se Appendiks 1 for nærmere
beskrivelse).
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ALK har sammenlignet de enkelte komponentene i det sammensatte primærendepunktet fra SLITstudien med symptomscore og medisinscore fra SCIT-studiene. Dataene er standardisert for
sammenligning. Metodisk er dette akseptabelt, men ulikhetene i studiedesign og scoring av effekt
introduserer betydelig usikkerhet i resultatene fra de indirekte sammenligningene. Det er en
vesentlig svakhet at de tilgjengelige effektdataene er presentert på ulik måte, slik at det er nødvendig
å estimere deskriptive effektmål. Fra SLIT-studien ble det estimert SD basert på 95 % KI for
gjennomsnittsforskjell (mean difference) mellom de to behandlingsgruppene. SD er dermed likt i
SLIT- og placebo-gruppen. Dette gir usikkerhet i SMD og den indirekte sammenligningen.
Gjennomsnitt og SD fra SCIT-studien Bødtker et al. er hentet fra en Cochrane gjennomgang (Calderon
et al.) (16). Forfatterne i Calderon et al. skriver at de har fått oppgitt mean og SD ved henvendelse til
forfatterne av studien Bødtker et al. (14). Legemiddelverket anser disse tallene som mer pålitelige
enn estimater basert på andre effektmål. Calderon et al. skriver at i SCIT-studien til Arvidsson et al.
(3) ble ikke gjennomsnitt og SD oppgitt og data fra denne studien ble ikke inkludert i metaanalysen til
Calderon et al. ALK estimerte derfor gjennomsnitt og SD basert på metoder beskrevet i Wan et al.
(17). Alle slike estimater introduserer usikkerhet fordi det ligger antagelser til grunn angående
statistisk fordeling som det ikke kan dokumenteres at er oppfylt. ALK slår sammen SMD for de to
SCIT-studiene og bruker dette sammenslåtte estimatet i den indirekte sammenligningen. Metode for
dette er ikke beskrevet.
Gitt ulikhetene i studiedesign og usikkerhetene i estimatene, gjorde Legemiddelverket egne analyser
som følger:



anvendte de oppgitte dataene for gjennomsnitt og SD for SCIT fra Bødtker et al. som
beskrevet i Cochrane analysen til Calderon et al. (16)
etterspurte SD og 95 % KI for gjennomsnitt for SLIT- og placebo-gruppene i SLIT-studien til
Biederman et al. Gjennomsnitt og 95 % KI per arm ble oppgitt og SD estimert per arm basert
på følgende (18)
SD=√ (N)*(UpperCI-LowerCI)/t alpha,df*2







SMD med 95 % KI estimert med Hedges`g ved direkte metaanalysemetodikk for SLIT vs.
placebo (Biedermann et al.) og SCIT vs. placebo (Bødtker et al.) ved hjelp av programpakken
metan i Stata 16 (19)
Justert indirekte sammenligning av SLIT (Biedermann et al.) vs. SCIT (Bødtker et al.) ved hjelp
av Bucher-metoden i programpakken indirect i Stata 16 for symptomscore og medisinscore
(20)
Data fra Arvidsson et al. ble ikke inkludert da estimater for gjennomsnitt og SD ikke var
tilgjengelig og estimater basert på range og median ansees for svært usikre

Inputdata i Legemiddelverkets analyser er vist i tabellen under.
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Tabell 5 Data for input i Legemiddelverkets analyser

Symptomscore
Studie
Biedermann
2019*
Bødtger 2002*
Medisinscore
Biedermann
2019*
Bødtger 2002*

Behandling
SLIT-tablet
Placebo
SCIT
Placebo

N
283
292
17
16

Gjennomsnitt
2.28
3.60
2.2
3.3

95 % CI
1.92; 2.67
3.15; 4.09
NA
NA

SD
3.21
4.08
1.0
1.4

SLIT-tablet
Placebo
SCIT
Placebo

283
292
17
16

1.63
3.21
9.9
14.5

1.11; 2,26
2.46; 4.06
NA
NA

4.91
6.95
7.0
8.5

SMD (95 % KI)
-0.358 (-0.523; -0.194)
-0.887 (-1.607; -0.167)

-0.262 (-0.426; -0.097)
-0.578 (-1.277; 0.121)

*SD estimert basert på 95 % KI og utvalgsstørrelse fra ALK, **mean og SD fra Calderon et al

Tabellen under viser resultatene fra Legemiddelverkets ITC.
Tabell 6 Resultater fra Legemiddelverkets ITC

Symptomscore
SLIT vs SCIT
Medisinscore
SLIT vs SCIT

SMD
0.53

SD
0.38

95 % KI
-0.21, 1.27

p-verdi
0.1604

0.32

0.37

-0.40, 1.03

0.3884

Legemiddelverkets egne analyser viser at SMD går i favør SCIT selv om forskjellen ikke er statistisk
signifikant for hverken symptomscore eller medisinscore. Sammenlignet med ALK sine analyser er
SMD for symptomscore nesten 3-doblet i favør SCIT og SMD for medisinscore doblet i favør SCIT. KI
er svært vide, SD er store og resultatene meget usikre. De estimerte SD fra SLIT-studien er også svært
store og bidrar til usikkerheten.
Legemiddelverket mener ulikhetene i studiedesign og skåring av effekt introduserer betydelig
usikkerhet i resultatene fra de indirekte sammenligningene. Innspill fra kliniske eksperter er derfor
viktig i en totalvurdering for å avgjøre om disse ulikhetene er av en slik karakter at de indirekte
sammenligningene ikke kan ansees å være valide.

Innspill fra kliniske eksperter
Legemiddelverket har vært i kontakt med tre kliniske eksperter, rekruttert via Legeforeningen, fra
ulike deler av Norge for å få deres innspill vedrørende ulikhetene mellom SLIT-studien og SCITstudiene, samt sammenlignbarhet av effekt mellom SLIT og SCIT. Kliniske eksperter er enig i at det er
vanskelig å sammenligne SLIT mot SCIT siden endepunktene er definert ulikt i studiene, men det er
også store likheter i endepunktene. TCS (i SLIT-studien) er sammensatt av DSS (symptomscore) og
DMS (medisinscore) som ligner betydelig på tilsvarende endepunkt i de to SCIT-studiene. De primære
endepunktene anses å reflektere klinisk praksis, selv om de er definert litt forskjellig. Disse
ulikhetene har lite å si for tolkningen av resultatene. SLIT-studien har større statistisk styrke og
resultatene er mye sikrere enn fra de to SCIT-studiene, som inkluderte færre pasienter. SCIT-studiene
er også fra 20 år tilbake i tid, og medisinene som var tillatt i SCIT-studiene var mer begrenset og med
dårligere klinisk effekt enn de som ble brukt i SLIT-studien. SLIT-studien ligger nærmere dagens
praksis. Studiepopulasjonen i SLIT-studien var også mer representativ for de man ser for seg har
størst klinisk nytte av behandlingen. Kliniske eksperter vurderer at SLIT viser god effekt
sammenlignet med placebo, tilsvarende som ved SCIT, på både symptomer og medisinbruk, samt
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livskvalitet. SLIT-studien viser også lignende effekter på immunsystemet med initial stigning i spesifikt
IgE og senere fall, samt stigning i spesifikt IgG4 som tidligere studier har vist ved SCIT.
SLIT er en velkjent metode tilbake fra 1980-tallet og har i utgangspunktet like gode data som SCIT.
SLIT har en bedre sikkerhetsprofil, med mindre anafylaksi enn SCIT. Det er noe mer
slimhinnebivirkninger (munnhule/svelg) med SLIT, mens SCIT kan gi bivirkninger ved injeksjonssted.

Legemiddelverkets konklusjon om sammenlignbarhet av SLIT
med SCIT
De indirekte sammenligningene av Itulazax versus Alutard SQ Bjørk er svært usikre.
Legemiddelverket mener imidlertid at det gjennom studiene, egne analyser og innspill fra kliniske
eksperter er sannsynliggjort at effekt er tilnærmet lik for Itulazax og Alutard SQ Bjørk.
Kliniske eksperter viser også til noen fordeler med Itulazax. Behandling med SCIT er svært tid- og
ressurskrevende for helsetjenesten sammenlignet med SLIT. Pasienter med lang reisevei til
behandlingsstedet, vil lettere kunne tilbys adekvat behandling for allergi med en annen
administrasjonsform enn injeksjon. Bivirkningsprofilen for SLIT er i tillegg ansett som mer gunstig enn
for SCIT.
Som en forenkling, antas det likevel sammenlignbar bivirkningsprofil mellom Itulazax og Alutard SQ
Bjørk slik at metodevurderingen kan utføres som en kostnadsminimeringsanalyse. Dette er
sannsynligvis en konservativ antagelse i form av at dersom bivirkningsprofilen til Itulazax er bedre
enn Alutard SQ Bjørk, vil dette gjøre behandling med Itulazax mer kostnadseffektivt sammenlignet
med Alutard SQ Bjørk.

Pågående studier
Det foreligger ingen pågående studier for betula verrucosa SLIT. ALK opplyser at det planlegges en
studie på pediatrisk populasjon (5 – 18 år).
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3 PICO3
Pasientpopulasjon
Norsk klinisk praksis
Itulazax er godkjent til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig allergisk rhinitt
og/eller konjunktivitt, indusert av bjørkepollen fra den homologe gruppen. I tillegg må pasientene ha
en klinisk anamnese med symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler, og en positiv
test for sensibilisering til et medlem av den homologe bjørkegruppen (prikktest og/eller spesifikk
IgE).
I Praktisk veileder for allergivaksinasjon er følgende relevante for AIT:
-

Pasienten oppnår ikke tilfredsstillende symptomlindring ved optimal farmakoterapi
Pasienter med rhinokonjunktivitt begynner å få et innslag av bronkial hyperreaktivitet/ astma
Redusere risiko for utvikling av astma hos barn med rhinokonjunktivitt
Redusere risiko for sensibilisering mot flere allergener

I 2018 var det 6 585 personer som hentet ut en resept på Alutard SQ Bjørk ifølge Reseptregisteret.
Forhåndsgodkjent refusjon av Itulazax vil sannsynligvis medføre økt bruk av AIT. I dagens praksis er
AIT begrenset av geografisk tilgjengelighet og kapasitet hos spesialisthelsetjenesten til å gjennomføre
injeksjonsbehandling. Dette betyr at antall pasienter som vil motta AIT sannsynligvis kommer til å
øke. Klinikere anslår at 9 500 – 11 000 personer er aktuelle for AIT mot bjørkepollenallergi de fem
neste årene.
I henhold til kliniske eksperter kommer de fleste klinikere og pasienter til å foretrekke SLIT fremfor
SCIT. Én kliniker oppga at for en andel pasienter vil det kunne være aktuelt ved nylig påbegynt
behandling å bytte administrasjonsmetode fra SCIT til SLIT. Det foreligger ingen dokumentasjon på
effekt og sikkerhet ved bytte mellom de ulike administrasjonsmetodene. Legemiddelverket vet ikke
hvor mange pasienter dette gjelder, men antar at det vil gjelde et mindretall – og har derfor ikke tatt
med at pasienter kan bytte fra SCIT til SLIT i analyser av kostnadseffektivitet og
budsjettkonsekvenser.
SCIT vil likevel være en administrasjonsmetode som foretrekkes i de tilfeller der pasienten opplever
uholdbare bivirkninger ved SLIT eller i tilfeller der pasienten ikke tror de vil kunne gjennomføre en
behandling med tabletter gitt daglig over 3 år.
En innføring av Itulazax vil trolig medføre en økt bruk av Grazax (SLIT mot gresspollen) på grunn av
refusjonsvilkår om at pasienter skal få AIT ved polysensitivitet. I henhold til kliniske eksperter, er om
lag 20 – 30 % av pasientene aktuelle for AIT mot både gress- og bjørkepollenallergi samtidig.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
Den kliniske dokumentasjonen består av studier med pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig
symptomlindring med tradisjonell farmakoterapi ved allergisk rhinitt og astma. Pasientene inkludert i
3

Patients, Intervention, Comparator, Outcome.
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SLIT-studien (2) som fikk Itulazax var voksne pasienter (gjennomsnittsalder 37 år, fra 12 til 65 år) med
påvist IgE-mediert allergi i minimum 2 år (i gjennomsnitt 15 år, fra 2 til 53 år), samt positiv
hudprikktest for bjørk homolog gruppe. Det var 74 % av pasientene som var polysensitive (flere typer
allergener enn bjørk- og gresspollen).
Legemiddelverkets vurdering
Pasientpopulasjonen i den kliniske studien er i henhold til godkjent indikasjon og anses som
overførbar til norsk klinisk praksis. Legemiddelverket mener pasientpopulasjonen som er belyst i
innsendt dokumentasjon totalt sett er hensiktsmessig for metodevurderingen.

Intervensjon
Norsk klinisk praksis
Anbefalt dose for voksne pasienter er én sublingvaltablett (12 SQ-Bet) daglig over en
behandlingsperiode på 3 år. Hvis ingen forbedringer observeres i løpet av det første behandlingsåret,
er det ingen indikasjon til å fortsette behandlingen. Det er anbefalt at den første sublingvaltabletten
tas under observasjon av helsepersonell, senere kan behandlingen administreres hjemme.
I henhold til kliniske eksperter er forventet frafall fra behandling størst i starten av behandlingen
(første året etter oppstart), og ofte relatert til bivirkninger eller manglende etterlevelse av
behandling (huske å ta sublingvaltabletten).
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
Behandlingslengde i SLIT-studien var 6,5 til 9,5 måneder (median 224 dager). 90 % av
studiepopulasjonen fullførte behandlingen. Det var flere pasienter i Itulazax-armen (13 %) som
seponerte behandlingen enn i placeboarmen (7 %), dette hovedsakelig knyttet til bivirkninger (hhv.
8 % og 3 % for Itulazax og placebo).
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
Én sublingvaltablett Itulazax daglig i 3 år. Det antas at pasientene oppsøker spesialist 2 ganger årlig.
Kostnader relatert til tilleggsmedisinering er ikke inkludert.
Legemiddelverkets vurdering
Behandlingslengden for Itulazax er kortere i den kliniske studien enn anbefalt behandlingslengde i
preparatomtalen (3 år). Ut over dette vurderer Legemiddelverket at intervensjonen i innsendt klinisk
dokumentasjon og kostnadsminimeringsanalysen i all hovedsak er representativ for behandling med
Itulazax i norsk klinisk praksis. Det er en svakhet at studiedata for langtidseffekt ikke foreligger.
Langtidseffekter er omtalt i kapittel 3.4.

Komparator
Norsk klinisk praksis
AIT ved bjørkepollenallergi er allerede etablert i norsk klinisk praksis i form av subkutan behandling.
Behandlingen skjer i to faser: en oppdoseringsfase og en vedlikeholdsfase. Oppdosering
gjennomføres vanligvis, etter klustermetoden, i løpet av 7 uker med ukentlige injeksjoner inntil
høyest oppnådd vedlikeholdsdose. Når vedlikeholdsdosen er nådd, skjer en stegvis økning i
doseringsintervall (2±1 uke – 4±1 uke – 8±2 uker). Deretter gis vedlikeholdsdosen regelmessig hver 8.
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uke ±2 uker. Vedlikeholdsbehandlingen pågår i minst 3 år. All behandling administreres og
observeres av helsepersonell.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I SCIT-studiene (3, 14) varte oppdoseringsfasen i 7 – 8 uker inntil oppnådd vedlikeholdsdose.
Vedlikeholdsdosen ble gitt hver 6. uke over to år.
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
Kostnadsminimeringsanalysen modellerer klusteroppdosering- og vedlikeholdsdosering av
Alutard SQ Bjørk i henhold til anbefalingene i Praktisk veileder i allergivaksinasjon. For Alutard SQ
Bjørk legger ALK inn 16 konsultasjoner første år, deretter 7 konsultasjoner i år to og år tre.
Legemiddelverkets vurdering
Doseringsregimet i SCIT-studiene og preparatomtalen er noe forskjellig fra anbefalt regime i Praktisk
veileder i allergivaksinasjon. Legemiddelverket vurderer at denne variasjonen kan forventes å
gjenspeile norsk klinisk praksis, da tolerert dose kan variere. Legemiddelverket vurderer at
komparator i innsendt klinisk dokumentasjon og kostnadsminimeringsanalysen i all hovedsak er
representativ for behandling med Alutard SQ Bjørk i norsk klinisk praksis.

Utfallsmål
3.4.1 Effekt
Innsendt klinisk dokumentasjon
Resultatene fra SLIT-studien viser at behandling med Itulazax gir en klinisk relevant reduksjon i
allergiske reaksjoner mot bjørkepollenallergen sammenlignet med placebo. Effekt og sikkerhet er
tilstrekkelig dokumentert. Det foreligger ikke dokumentasjon på langtidseffekt ved behandling med
Itulazax. Det er i stedet vist til langtidseffekter observert ved tilsvarende allergenspesifikk behandling
ved gresspollenallergi.
Firma har sendt inn en indirekte sammenligning av Itulazax versus Alutard SQ Bjørk der
endepunktene rhinitt symptomscore og rhinitt medisinscore er vurdert. Se beskrivelse og vurdering
av innsendt klinisk dokumentasjon i Kapittel 2.
Langtidseffekter
AIT er anbefalt i en periode på 3 år ved sublingvalbehandling mot pollenallergi. For Itulazax foreligger
effektdata for kun 6,5 – 9,5 måneder (median 239 dager) for de som fullførte studien.
ALK viser til dokumentasjon for SLIT ved gresspollenallergi (Grazax), der allergenekstrakt (3 år
behandling samt 2 års oppfølging) sammenlignes med placebo. ALK mener det er rimelig å anta
sammenlignbar langtidseffekt for Itulazax og Grazax ettersom begge legemidlene er sublingvalterapi
og doseres på samme måte. Itulazax og Grazax er teknisk sett likeverdige, det er bare det spesifikke
allergenet som skiller legemidlene. Også dokumentasjon for dose-respons for Itulazax og Grazax gir
ifølge ALK grunn til å anta at langtidseffektene er sammenlignbare. Blant annet viser ALK til en
sammenligning av endringer i nivå av IgE- og IgG4-antistoff ved behandling med immunterapi for de
ulike allergenene. Figur 2 viser endring over tid i IgG4 ved AIT for tre ulike allergener sammenlignet
med placebo, der nivået av IgG4 er avtakende over tid.
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Figur 2 Immunologisk respons for Itulazax (bjørk homolog gruppe), Grazax (gress) og Acarizax (husstøvmidd)

I en studie som evaluerte klinisk effekt av Alutard SQ Bjørk ved 2-årig behandling, ble det konkludert
at AIT reduserte kliniske symptomer og behov for medisinering under pollensesongen de første
to årene (3). En oppfølgingsstudie etter fullført immunterapibehandling viste at initielle kliniske
forbedringer ble opprettholdt i løpet av de påfølgende sesongene (21).
Innsendt modell.
ALKs hovedanalyse er en kostnadsminieringsanalyse der det er forutsatt at effekten av Itulazax og
Alutard SQ Bjørk anses som likeverdig når det gjelder rhinittsymptomscore og rhinittmedisinscore.
Legemiddelverkets vurdering
Klinisk effekt og sikkerhet av Itulazax sammenlignet med placebo på kort sikt er godt dokumentert
hos voksne i SLIT-studien (2). Det er en svakhet at det ikke foreligger dokumentasjon for
langtidseffekt og bivirkninger for Itulazax. Annen dokumentasjon tyder imidlertid på at
langtidseffekten av Itulazax ikke vil være vesentlig forskjellig fra langtidseffekter observert ved
tilsvarende AIT mot gresspollenallergi.
Det er også en svakhet at Itulazax ikke er sammenlignet med Alutard SQ Bjørk i en direkte
sammenlignende studie. Innsendt justert indirekte sammenligning er vurdert i Kapittel 2. Det er en
svakhet i den indirekte sammenligningen at utfallsmålene til Itulazax og Alutard SQ Bjørk definert
ulikt. Kliniske eksperter har vurdert at disse kan anses som like i klinisk praksis.
Legemiddelverket mener at dokumentasjonen er tilfredsstillende nok til å vurdere Itulazax i en
kostnadsminimeringsanalyse sammenlignet med Alutard SQ Bjørk. Annen dokumentasjon tyder på at
bivirkninger og langtidseffekt av Itulazax ikke er vesentlig forskjellig fra andre AIT legemidler (Grazax
mot gresspollenallergi).
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3.4.2 Bivirkninger
Innsendt klinisk dokumentasjon
Bivirkningene er knyttet til behandling med allergen, og ALK redegjør for at det ikke er sett eller
forventet andre bivirkninger ved sublingval behandling enn sett ved subkutan behandling som får
betydning for sikkerhetsprofilen.
Innsendt modell
I ALKs hovedanalyse, en kostnadsminimeringsanalyse mellom Itulazax og Alutard SQ Bjørk antas
bivirkningsprofilen å være likeverdig, og det er derfor ikke aktuelt å hensynta bivirkninger i modellen.
Legemiddelverkets vurdering
Sikkerhetsprofilen for Itulazax anses å ikke være dårligere sammenlignet med sikkerhetsprofilen for
Alutard SQ Bjørk. Bivirkningene til Itulazax er i hovedsak lokale (munnhule/svelg) og oftest
forbigående, mens Alutard SQ Bjørk medfører risiko for alvorlige systemiske bivirkninger. På grunn av
mangelfull dokumentasjon antas det, som en forenkling, i denne metodevurderingen at
bivirkningsprofilene mellom Itulazax og Alutard SQ Bjørk er sammenlignbare, og at forutsetningen for
å gjøre en kostnadsminimeringsanalyse dermed er oppfylt. Dette er sannsynligvis en konservativ
antagelse i form av at dersom bivirkningsprofilen til Itulazax er bedre enn Alutard SQ Bjørk, vil dette
gjøre behandling med Itulazax mer kostnadseffektivt sammenlignet med Alutard SQ Bjørk.

1.2.1 Helsenytte/helsetap
Metodevurderingen er basert på en kostnadsminimeringsanalyse der det antas sammenlignbar
klinisk effekt og sikkerhet mellom Itulazax og Alutard SQ Bjørk. Det er derfor ikke tatt med hverken
helsegevinster eller helsetap i denne kostnadsminimeringsanalysen.
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4 Økonomisk analyse
Innsendt økonomisk analyse er en kostnadsminimeringsanalyse som sammenligner Itulazax (SLIT)
med Alutard SQ Bjørk (SCIT).
ALK har også sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse som har vurdert ressursbesparelser av SLIT
versus SCIT for pasienter som har samtidig bjørkepollen- og gresspollenallergi (polysensitivitet).
Legemiddelverket har i liten grad vurdert denne, og den er derfor ikke presentert.

Modell, metode og forutsetninger
Modellbeskrivelse
Firmaets analyse er en kostnadsminimeringsanalyse som sammenligner kostnadsdifferansen mellom
de to forskjellige AIT-alternativene Itulazax og Alutard SQ Bjørk. Pasientene kan enten behandles
med sublingval administrasjon (Itulazax, én tablett daglig) eller subkutan administrasjon
(Alutard SQ Bjørk, oppdoseringsfase samt påfølgende injeksjon hver 8. uke i vedlikeholdsfasen).

Figur 3: Innsendt modell

Legemiddelverkets vurdering
Bruk av kostnadsminimeringsanalyser forutsetter at det kan antas lik effekt mellom
behandlingsalternativene. De indirekte sammenligningene av Itulazax versus Alutard SQ Bjørk er
usikre. Legemiddelverket mener imidlertid at det gjennom studiene, egne analyser og innspill fra
kliniske eksperter er sannsynliggjort at effekt er tilnærmet lik for Itulazax og Alutard SQ Bjørk.
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4.1.1 Analyseperspektiv
Hovedanalysen har et utvidet helsetjenesteperspektiv som inkluderer direkte kostnader og indirekte
kostnader relatert til pasienters tidsbruk i forbindelse med behandling. Fremtidige kostnader er
diskontert med 4 % hvert år. Kostnadsminimeringsanalysen har en tidshorisont på 3 år.
Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener analyseperspektiv i firmaets kostnadsminimeringsanalyse er rimelig.
Legemiddelverket vil påpeke at en tidshorisont på 3 år kan være konservativt i den forstand at
kostnadene relatert til behandling med Alutard SQ Bjørk kan være underestimert. Tre år er den
anbefalte behandlingstiden ved allergenspesifikk immunterapi med SLIT, mens anbefalt
behandlingstid med komparator er 3 – 5 år. Lengre behandling med Alutard SQ Bjørk vil øke
kostnadene for komparator og kostnadsbesparelsene ville derfor være større med 5 års
tidsperspektiv.

4.1.2 Kostnader (input data)
Innsendt dokumentasjon
Direkte kostnader
I firmaets analyse er det inkludert direkte kostnader til legemidler, administrasjon og monitorering av
behandling, samt indirekte kostnader relatert til tidsbruk ved behandling.
Legemiddelpris for komparator, Alutard SQ Bjørk, har økt siden dokumentasjon ble innsendt og
Legemiddelverket har derfor oppdatert legemiddelkostnadene for Alutard SQ Bjørk i alle analysene
til dagens priser. Legemiddelpriser per januar 2020 er vist i Tabell 7.
Tabell 7: Legemiddelpriser ved allergen immunterapi mot bjørkepollenallergi per januar 2020

Varenummer

Administrasjon

Handelsnavn

Maks AUP

Maks AUP ekskl
mva

545996

Subkutan (SCIT)

Alutard SQ Bjørk (startpakning
4x5ml)

6 040,3

4 832,2

546002

Subkutan (SCIT)

Alutard SQ Bjørk
(vedlikeholdspakning)

4 008,0

3 206,4

462544

Sublingval (SLIT)

Itulazax 90 stk

3 368,4

2 694,4

Legemiddelkostnader per år er vist i Tabell 8. For utregning av legemiddelkostnadene knyttet til
injeksjonsbehandling med Alutard SQ Bjørk er det hensyntatt at pasientene bruker en startpakke og
at dosene opptitreres. Ved sublingval behandling med Itulazax er det antatt at pasientene tar
én tablett daglig basert på pakningen med 90 sublingvaltabletter.
For administrering og monitorering av behandling antar ALK at pasientene oppsøker spesialist for
hver konsultasjon. Se Tabell 9 for kostnader relatert til konsultasjoner. Kostnadene er hentet fra
normaltariff for avtalespesialister (22) og multiplisert med to i henhold til Legemiddelverkets
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retningslinjer. For Itulazax legger ALK inn to spesialistkonsultasjoner årlig. For Alutard SQ Bjørk legger
ALK inn 16 konsultasjoner første år, deretter 7 konsultasjoner i år to og år tre. Dette er i henhold til
klusteroppdoseringen i Praktisk veileder i allergivaksinasjon (1).
Tabell 8: Legemiddelkostnader per år (eks mva.)

Innsendt fra firma
Itulazax alle år

Oppdatert etter prisendringer
10 935

pris ikke endret

Alutard SQ Bjørk år 1

5 553

6 756

Alutard SQ Bjørk år 2 og 3

4 355

4 489

Tabell 9: Kostnader relatert til konsultasjoner

Enhetskostnad

Kilde

Merknad

Allergispesialist (subkutan
behandling)

982

Normaltariff for
avtalespesialister 2018-2019
(22).

3ad «Konsultasjon hos
spesialist» + 177d
«Hyposensibiliserende
behandling ved allergi»

Allergispesialist (sublingval
behandling)

702

Normaltariff for
avtalespesialister 2018-2019
(22).

3ad «Konsultasjon hos
spesialist»

Indirekte kostnader
I sin hovedanalyse har ALK inkludert kostnader for pasienters tidsbruk i forbindelse med
behandlingen. ALK antar at hvert besøk til en allergispesialist for administrering og monitorering av
AIT tilsvarer en tidsbruk på to timer for pasienten. Gjennomsnittslønn i Norge etter skatt ble brukt til
å estimere kostnaden, tilsvarende 218 kroner i timen.
Etterlevelse
Firma har antatt at alle pasientene fullfører alle tre år med behandling og møter opp til alle
legebesøk, det vil si 100 % etterlevelse.
Legemiddelverkets vurdering
I henhold til Praktisk veileder i allergivaksinasjon kan vedlikeholdsdosene av SCIT gjennomføres av
fastlegen når det er hensiktsmessig. Hvis injeksjon etterhvert blir utført av fastlege, vil dette føre til
reduserte kostnader. Kliniske eksperter Legemiddelverket har vært i kontakt mener imidlertid at
svært få får AIT hos fastlege. I Nord-Norge må likevel 10 – 20 % av pasientene behandles av fastlege
på grunn av geografisk utilgjengelighet av spesialist. Legemiddelverket har utført scenarioanalyse for
å undersøke om bruk spesialist- eller fastlegetariff har noen betyding på resultatene i modellen.
Legemiddelverket anser to timers tidsbruk per injeksjon som rimelig da det har vært brukt i tidligere
metodevurderinger (4, 23). Dette inkluderer tid relatert til injeksjon, observasjon og reise. Det er
ikke inkludert kostnader til symptomlindrende behandling, noe som er rimelig når legemidlene anses
å ha likeverdig effekt.
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I Praktisk veileder i allergivaksinasjon er dosering i vedlikeholdsfasen hver 8. uke ±2 uker. Dosering i
vedlikeholdsfasen i kliniske studier og preparatomtalen er hver 6. uke ±2 uker. Analysen baserer seg
på antall konsultasjoner fra Praktisk veileder i allergivaksinasjon. Dette medfører at de totale
kostnadene for allergivaksinasjon med Alutard SQ Bjørk er lavere enn dersom modellen var basert på
preparatomtalen og kan derfor anses som en konservativ antagelse fra ALK. Legemiddelverket antar
at det vil være variasjon i totalt antall injeksjoner og tidsintervaller i klinisk praksis. Derfor har
Legemiddelverket utført enveissensitivitetsanalyse for å undersøke hvorvidt antall konsultasjoner
ved Alutard SQ Bjørk endrer resultatene eller ikke.
Legemiddelverket finner at antagelsen om 100 % etterlevelse er urealistisk da dette ikke er oppnådd
i noen av effektstudiene for AIT mot bjørkepollenallergi, og det ofte er dårligere etterlevelse i klinisk
praksis enn i kontrollerte studier. Legemiddelverket antar at 87,5 % av pasientene på Itulazax
fullfører behandlingen basert på SLIT-studien (2). Videre antar Legemiddelverket at 91,7 % av
pasientene på Alutard SQ Bjørk fullfører behandlingen basert på en to-årig SCIT-studie (3).
Legemiddelverket mener kostnadsberegningene er relevante med hensyn til enhetskostnader og
ressursbruk. Legemiddelverket har derfor ikke gjort endringer i ALK sine forutsetninger, bortsett fra
at legemiddelprisen for Alutard SQ Bjørk er oppdatert til dagens priser og grad av etterlevelse er
justert.

Resultater
4.2.1 Firmaets hovedanalyse
Firmaets hovedanalyse viser at det er kostnadsbesparende med sublingval behandling med Itulazax
sammenlignet med subkutan behandling med Alutard SQ Bjørk, differansen over tre år er
17 064 kroner. Resultatene fra ALKs hovedanalyse er vist i Tabell 10.
Tabell 10: Firmaets resultater.

4.2.2 Legemiddelverkets analyse
Legemiddelverket har gjort en egen kostnadsminimeringsanalyse. Forutsetningene er som i ALKs
analyse, bortsett fra følgende:
-

Legemiddelprisen for Alutard SQ Bjørk er oppdatert til gjeldende pris.
Etterlevelse er endret fra 100 % til 87,5 % for Itulazax og 91,7 % for Alutard SQ Bjørk basert
på kliniske studier (2, 3).
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Tabell 11: Kostnadsminimeringsanalyse

Kostnader per pasient

Sublingval behandling
(Itulazax)

Direkte kostnader
Administrasjons- og
monitoreringskostnader
Legemiddelkostnader
Kostnader for tidsbruk
Totale kostnader over 3 år

Subkutan behandling
(Alutard SQ Bjørk)

Differanse

31 160

40 256

-9 097

3 546

26 297

-22 751

27 614

13 959

13 655

2 520

12 750

-10 230

33 680

53 006

-19 327

Etter oppdaterte legemiddelpriser og endring av etterleve endres firmaets resultater seg fra totale
besparelser på 17 064 kroner til 19 327 kroner.

4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Legemiddelverket har utført sensitivitetsanalyser på følgende parametere i modellen:
o
o
o
o

Antall injeksjoner Alutard SQ Bjørk
Kostnad av spesialistbesøk
Kostnad for Alutard SQ Bjørk
Etterlevelse

Alle parameterne ble variert innenfor rimelige intervaller, og Itulazax var kostnadsbesparende i alle
analysene. Resultatene fra sensitivitetsanalysene er derfor ikke presentert eller diskutert videre.
Scenario med fastlegetariff i stedet for spesialisttariff hadde heller ingen betydning for resultatene.

4.2.4 Legemiddelverkets konklusjon om kostnadseffektivitet
Resultatene fra kostnadsminimeringsanalysen viser at Itulazax er kostnadsbesparende sammenlignet
med Alutard SQ Bjørk med dagens legemiddelpriser. Dette forutsetter at effekt og bivirkningsprofil
for de to behandlingsalternativene kan antas å være tilnærmet like.
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5 Budsjettkonsekvenser
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Itulazax får refusjon er
beregnet. En ser derfor på to scenarier:
A) Preparatet får innvilget refusjon
B) Preparatet får ikke innvilget refusjon
Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene.
I metodevurderinger for forhåndsgodkjent refusjon vises budsjettkonsekvensene for folketrygdens
legemiddelbudsjett og for helse- og omsorgstjenesten samlet (inklusive konsekvensene for
folketrygdens legemiddelbudsjett). Detaljerte beregninger er vist i Appendiks 2.
I tillegg til å presentere budsjettkonsekvenser dersom Itulazax får innvilget forhåndsgodkjent
refusjon for pasientpopulasjonen som har bjørkepollenallergi alene, har Legemiddelverket valgt å
også inkludere budsjettvirkningene for pasientpopulasjonen som har både gress- og
bjørkepollenallergi (polysensitivitet).
Konklusjon budsjettkonsekvenser for Folketrygdens legemiddelbudsjett:
Legemiddelverket har estimert at å behandle aktuelle pasienter med bjørkepollenallergi med Itulazax
vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 51 millioner NOK inkl. mva. i det femte budsjettåret.
Dersom man inkluderer at innføringen av Itulazax vil øke bruken av Grazax hos pasienter med
samtidig bjørkepollen- og gresspollenallergi, øker budsjettvirkningen til om lag 61 millioner NOK inkl.
mva. i det femte budsjettåret.
Basert på markedsutviklingen av lignende behandling mot gresspollenallergi, samt en stadig økende
forekomst av pollenallergi i befolkningen, vil budsjettvirkningene antagelig fortsette å stige etter det
femte budsjettåret.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgtjenesten samlet:
Dersom Itulazax får innvilget forhåndsgodkjent refusjon vil dette sannsynligvis medføre
kostnadsbesparelser for helse- og omsorgstjenesten samlet. Dette som en konsekvens av at
pasienter tar Itulazax hjemme (i tablettform) fremfor å oppsøke spesialist for å motta injeksjoner
med Alutard SQ Bjørk.
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6 Diskusjon
Legemiddelverket har vurdert nytte:
I en metodevurdering skal det aktuelle legemiddelet alltid sammenlignes med den mest relevante
behandlingen, i dette tilfellet er det Alutard SQ Bjørk. Studien som lå til grunn for
markedsføringstillatelsen sammenlignet Itulazax med placebo. Det foreligger ingen studier som
sammenligner Itulazax med injiserte allergenekstrakter. Det er en svakhet ved dokumentasjonen at
det ikke er gjennomført randomiserte studier der allergenekstrakt gitt som SLIT er sammenlignet
direkte med SCIT. En randomisert studie ville være mulig, og gitt bedre dokumentasjon enn indirekte
sammenligninger. I metodevurderinger stilles det gjerne andre krav til sammenligningsalternativ enn
i godkjenningsprosessen for markedsføringstillatelse.
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet:
De indirekte sammenligningene av Itulazax versus Alutard SQ Bjørk er svært usikre.
Legemiddelverket mener imidlertid at det gjennom studiene, egne analyser og innspill fra kliniske
eksperter er sannsynliggjort at effekt er tilnærmet lik for Itulazax og Alutard SQ Bjørk.
Legemiddelverket vurderer at det er sannsynlig at Itulazax ikke har dårligere effekt enn
injeksjonsbehandling på kort og lang sikt. Bivirkningsprofilen for SLIT er i tillegg ansett som mer
gunstig enn for SCIT.
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk:
Behandling med SCIT er svært tid- og ressurskrevende for helsetjenesten sammenlignet med SLIT.
Pasienter med lang reisevei til behandlingsstedet, vil lettere kunne tilbys adekvat behandling ved
allergi med SLIT.
Bruk av bjørkepollenpollenekstrakt i tablettform vil føre til færre besøk hos spesialist for pasientene.
Dette fører til totale innsparinger til tross for at legemiddelkostnader for Itulazax er større enn for
Alutard SQ Bjørk.
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet:
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger:
Legemiddelverket har estimert at budsjettvirkningene ikke vil overskride fullmaktsgrensen.
Det kan være en del pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tradisjonell symptomlindrende
behandling og har avstått fra AIT med injeksjon i påvente av annen administrasjonsmetode (SLIT).
Dette kan eksempelvis være pasienter som finner doseringsregimet med injeksjon og hyppige
spesialistbesøk for ubekvemt. Den nye administrasjonsformen gjør behandlingen mer tilgjengelig,
noe som kan føre til økt bruk.
Budsjettberegningene er forenklede og usikre.
Legemiddelverket har vurdert refusjonsvilkår:
Legemiddelverket kan fastsette refusjonsvilkår som bidrar til at prioriteringskriteriene oppfylles eller
at fullmaktsgrensen ikke overskrides.
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Itulazax har godkjent indikasjon for pasienter med moderat til alvorlig allergisk rhinitt mot
bjørkepollenallergi som ikke har tilstrekkelig effekt av symptomlindrende behandling. I tillegg må
pasientene ha en positiv test for sensibilisering til et medlem av den homologe bjørkegruppen
(prikktest og/eller spesifikk IgE). Kriteriene om moderat til alvorlig allergisk rhinitt, samt utilstrekkelig
behandling med symptomlindrende legemidler, er subjektive mål og det er derfor en risiko for at
legemiddelet blir forskrevet utenfor godkjent indikasjon. Utglidning vil medføre merutgifter for
Folketrygden, og risiko for at Itulazax brukes til pasientgrupper hvor det ikke er kostnadseffektivt.
Hvis man har god effekt av symptomlindrende behandling vil det imidlertid være liten grunn til å
bruke Itulazax. Itulazax må tas hver dag i tre år, mens symptomlindrende behandling kun tas i
pollensesongen.
Dersom en pasient får injeksjonsbehandling med andre allergenekstrakter samtidig med Itulazax, vil
pasienten fortsatt ha behov for injeksjoner hos spesialisthelsetjenesten. Antall spesialistbesøk vil
dermed ikke bli redusert for disse pasientene, noe som medfører til at behandlingskostnaden vil bli
høyere. Det vil dermed ikke være kostnadseffektivt å gi disse pasientene refusjon for behandling med
bjørkepollenekstrakt i tablettform.
På bakgrunn av dette fastsetter Legemiddelverket følgende refusjonsvilkår for Itulazax (tilsvarende
vilkår gjelder også for Grazax):
Refusjon ytes kun når følgende vilkår er oppfylt:
- Pasienten har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig bjørkepollenindusert rhinitt eller
konjunktivitt i minst to år.
- Optimal symptomatisk behandling gir ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller kan ikke brukes
av tungtveiende medisinske grunner.
- Allergi er påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test for bjørkepollen.
- Ved oppstart skal injisert bjørkepollen velges fremfor Itulazax hvis pasienten samtidig får
injeksjon med andre allergenekstrakter.
Legemiddelverket kommer til å følge med utviklingen i bruk av Itulazax. Dersom man observerer en
større utgiftsvekst enn det Legemiddelverket har estimert i budsjettberegningene vil
Legemiddelverket gjøre en ny vurdering av forhåndsgodkjent refusjon av Itulazax.
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7 Konklusjon
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt til tilstandens
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre Itulazax er under
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.

Statens legemiddelverk, 18-03-2020

Hallstein Husbyn
enhetsleder

Saksutredere:
Heidi-Mirelle Eriksen
Solveig Bryn
Randi Krontveit
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Appendiks 1 Systematisk litteratursøk og indirekte
sammenligning
Systematisk litteratursøk
På forespørsel fra Legemiddelverket har ALK utført et systematisk litteratursøk (SLR). Søket hadde to
hovedmål:
1) SLR for fase III RCT for Itulazax og alle relevante komparatorer,
2) gjøre vurdering av sammenlignbarhet for eventuelle nettverksmetaanalyser (NMA) for
a. SLIT tabletter, SLIT dråper og SCIT
b. SQ tre SLIT tabletter (Itulazax) vs. SQ bjørk SCIT (Alutard)
Litteratursøket ble gjennomført i flere relevante databaser (PubMed, EMABSE, Cochrane library) og
registre over kliniske studier (EudraCT, NCT, WHO ICTRP) i november 2018. Søkestrenger, PICOS
kriterier, studieseleksjon og vurdering av mulig bias i de inkluderte studiene er dokumentert og
beskrevet. Seleksjon ble vist i form av PRISMA diagrammer.
PICOS kriterier ble definert som vist i tabellen under.
Tabell 12 PICOS kriterier

PICOS

Project-Specific Details
Adults /adolescents (12 to <18 years of age) with birch group or fagales group tree
pollen allergies:

Patient population



Birch (Latin: Betula verrucosa)



Hazel (Latin: Corylus avellana)



Alder (Latin: Alnus glutinosa)



Beech (Latin: Fagus sylvactica)



Oak (Latin: Quercus alba)



Hornbeam (Latin: Carpinus betulus)



Chestnut (Latin: Castanea sativa)

SQ® tree SLIT-tablet, SCIT, SLIT-drops
Intervention
Interventions must be commercialized products.
SCIT, SLIT-drops, SLIT-tablets, placebo
Comparisons
Active comparators must be commercialized products.
Symptom scores
Medication scores
Total combined scores
Outcomes
Quality of life measures
Resource utilization
Study Design

Double-blind Phase 3 studies

19/05833

18-03-2020

Side 44/63

19/05833

Inkluderte studer er vist i tabellene under.
Tabell 13 Studier inkludert fra databaser

Comparator

Data Source

Full Publication

Abstract Only

SLIT-tablet versus Placebo:
SQ® tree SLIT-tablet

Winther 2018

√

SLIT-drops versus Placebo:
Staloral®

Sublivac® (1 study
with 2 publications)

Khinchi 2004

√

Worm 2014

√

Voltolini 2010

√

Pfaar 2016

√

Pfaar 2016

√

SCIT versus Placebo:
ALK7®

Balda 1998

√

Alutard SQ birch

Arvidsson 2002

√

Bødtger 2002

√

Depigoid® (1 study
with 2 publications)

Pfaar 2010

√

Phostal®

Khinchi 2004

√

Purethal®

Ceuppens 2009

√

Petersen 1988

√

Sager 2009

√

SCIT versus SCIT:
Alutard SQ birch

Tabell 14 Studier inkludert fra klinisk studieregistre

Comparator

Date Trial
Completed

Note on Publication

EudraCT 2013-002129-43

July 2014

Published in German

NCT00310466

January 2007

Trial Number

SLIT-tablet versus Placebo:
LAIS®
SLIT-drops versus Placebo:
SLITone

EudraCT 2004-004924-11
SCIT versus Placebo:
Allergovit®

NCT00263627

March 2010

Published in German
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Date Trial
Completed
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Note on Publication

EudraCT 2005-000025-35
Depigoid® (2 studies)

NCT01694836

July 2018

EudraCT 2012-000414-11

Pollinex® Quattro

EudraCT 2006-003067-31

August 2008

EudraCT 2016-002781-31

June 2018

Egnethetsvurdering (Feasibility assessment) med tanke på mulig ITC ble gjort stegvis for
sammenligningen a) SLIT tabletter med SCIT og SLIT dråper og b) SQ tre SLIT tabletter med Alutard
SQ Bjørk. Vurderingen ble gjort stegvis som beskrevet under.
Best case scenario med alle komparatorene inkludert i ett nettverk uavhengig av ulikheter i design,
pasientpopulasjon og utfallsmål. Totalt 17 studier ble identifisert fra databaser og studieregistre som
vist i figuren under.

Figur 4: Best case scenario nettverk for SLIT tabletter vs. SCIT og SLIT dråper

Heterogenitetsvurdering ble gjort basert på sammenlignbarhet av studiene med hensyn på studie- og
pasientkarakteristika, ved å ta ut studier som gir heterogenitet. Slike studier ble så testet i
scenarioanalyser ved å vurdere om inklusjon/eksklusjon av de studiene endret resultatene av
metaanalysen. Det ble også undersøkt etter effektmodifiserende faktorer ved hjelp av
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subgruppeanalyser eller metaregresjon. Følgene faktorer ble vurdert: alder, type trepollen
allergitest, alvorlighetsgrad ved inklusjon, grad av astma, eksklusjon av pasienter med andre allergier,
geografisk fordeling av studiesentre, primært utfallsmål, bakgrunnsmedisinering/rescue
medisinering, anvendte allergener i intervensjonsarmene og at det var felles komparator i de
inkluderte studiene. ALK konkluderte med at pasient- og studiekarakteristika var homogent nok til
indirekte sammenligning.
Sammenlignbarhet av utfallsmål
De inkluderte studiene hadde primært utfallsmål som symptomscore (DSS; daily symptom score) og
medisinscore (DMS; daily medication score) separat eller som kompositt av symptom- og
medisinscore (TCS; total combined score). ALK gjennomgikk utfallsmålene både de sammensatte og
der hvor symptomer og medisiner var separate utfall og etablerte nettverk basert på
sammenlignbare utfallsmål. ALK konkluderte med at i mange av studiene var det forskjeller i
utfallsmålene også med hensyn på rapportering som gjorde at de ikke var sammenlignbare og
dermed ikke kunne sammenlignes indirekte i ett nettverk. De studiene som ble inkludert etter SLR
ble delt opp i tre ulike nettverk basert på primært utfallsmål, som vist i tabellen under. ALK vurderte
også sammenlignbarheten av helserelatert livskvalitet (QoL), og på grunn av manglende eller ulik
registrering, var det kun få av studiene som kunne knyttes sammen i nettverk basert på QoL som
angitt i tabellen under.
Tabell 15 Oppsummering av aktuelle nettverk for indirekte sammenligning av utfallsmål og QoL

Outcomes

Comparisons

Studies

Product

Winther 2018

SQ® tree SLIT-tablet

SLIT-tablet vs. SLIT-drops or SCIT
Combined symptom /
medication score

SLIT-tablet vs. placebo

Biedermann 2019
SCIT vs. placebo

Sagar 2009

Depigoid®

Pfaar 2010

Symptom Scores

SLIT-drops vs. placebo

Pfaar 2016

Sublivac®

SLIT-tablet vs. placebo

Winther 2018

SQ® tree SLIT-tablet

Biedermann 2019
SLIT-drop vs. placebo

Khinchi 2004

Staloral®

Worm 2014

SCIT vs. placebo

Pfaar 2016

Sublivac®

Arvidsson 2002

Alutard SQ

Bødtger 2002
Sager 2009

Depigoid®

Pfaar 2010

SLIT-drop vs. SCIT

Khinchi 2004

Phostal®

Khinchi 2004

Staloral® vs. Phostal®
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Winther 2018
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SQ® tree SLIT-tablet

Biedermann 2019
SLIT-drop vs. placebo

Khinchi 2004

Staloral®

Worm 2014

SCIT vs. placebo

Pfaar 2016

Sublivac®

Bødtger 2002

Alutard SQ

Sager 2009

Depigoid®

Pfaar 2010

QoL

Khinchi 2004

Phostal®

SLIT-drop vs. SCIT

Khinchi 2004

Staloral® vs. Phostal®

SLIT-tablet vs. placebo

Biedermann 2019

SQ® tree SLIT-tablet

SLIT-drop vs. placebo

Worm 2014

Staloral®

Pfaar 2016
SQ® tree SLIT-tablet vs. Alutard SQ birch
Symptom Scores

SLIT-tablet vs. placebo

Winther 2018

SQ® tree SLIT-tablet

Biedermann 2019
SCIT vs. placebo

Arvidsson 2002

Alutard SQ

Bødtger 2002
Medication Scores

SLIT-tablet vs. placebo

Winther 2018

SQ® tree SLIT-tablet

Biedermann 2019
SCIT vs. placebo

Bødtger 2002

Alutard SQ

ALK konkluderte med at det var gjennomførbart å gjøre en indirekte sammenligning av SQ tre SLIT
tabletter med Alutard SQ bjørk SCIT.
På forespørsel fra Legemiddelverket leverte ALK dokumentasjon hvor de sammenlignet effekten av
SQ® tre SLIT-tabletter med Alutard SQ. ALK gjennomførte fixed effekt direkte metaanalyse vs.
placebo for deretter å benytte Bucher metode for å gjøre en justert indirekte sammenligning fordi
direkte sammenlignede studier for disse to intervensjonene ikke foreligger på nåværende tidspunkt
(15). De inkluderte studienes effektutfall ble målt på ulike skalaer, og ALK standardiserte dem til
standardisert gjennomsnittlig forskjell (SMD) for bruk i analysene. SMD er definert som angitt under:
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ALK brukte følgende i sine analyser:
M1-M2

SMD (Hedges’ g) =

SD*

(n1 −1)sd21 +(n2 −1)sd22

SD* = √

n1 +n2 −2

Hvor:
M1-M2 = mean difference;
SD* = pooled and weighted standard deviation;
n1 = sample size study 1;
n2 = sample size study 2;
sd1 = standard deviation study 1;
sd2 = standard deviation study 2.
Ved bruk av SMD antas at eventuelle forskjeller i standardavvik (SD) mellom studiene ikke skyldes
reell forskjell i variasjonen mellom populasjonene i de inkluderte studiene. ALK mener at eventuelle
ulikheter mellom studiene sannsynligvis ikke gir noen relevant forskjell i utfallene symptom- eller
medisinscore og at de er like nok til indirekte sammenligning og sammenslått analyse. Studien til
Arvidsson et al 2002 rapporterte median og ALK brukte derfor følgende (17):
a + 2m + b
4
For a sample size less than or equal to 50, the SD was estimated with the equation
below and the values provided in (15) or the denominator:
mean ≈

i.

SD ≈
Key:

b−a
ξ(n)

a = minimum range value;
b = maximum range value;
m = median value;
SD = standard deviation;
ξ(n) = function based on sample size, results for n up to 50 reported in Tabell 16.

Tabell 16 Values of ξ(n) for n ≤ 50
n
ξ(n)
N

ξ(n)

N

ξ(n)

N

ξ(n)

n

ξ(n)

1

0

11

3.173

21

3.778

31

4.113

41

4.341

2

1.128

12

3.259

22

3.819

32

4.139

42

4.361

3

1.693

13

3.336

23

3.858

33

4.165

43

4.379

4

2.059

14

3.407

24

3.895

34

4.189

44

4.398

5

2.326

15

3.472

25

3.931

35

4.213

45

4.415

6

2.534

16

3.532

26

3.964

36

4.236

46

4.433

7

2.704

17

3.588

27

3.997

37

4.259

47

4.450
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8

2.847

18

3.640

28

4.027

38

4.280

48

4.466

9

2.970

19

3.689

29

4.057

39

4.301

49

4.482

10

3.078

20

3.735

30

4.086

40

4.322

50

4.498

ii.

For sample sizes greater than 50 the SD was estimated using the following equation.
SD ≈

Key:

b−a
n − 0.375
2Φ−1 (
)
n + 0.25

a = minimum range value;
b = maximum range value;
n = sample size;
SD = standard deviation;
Φ-1(z) = the upper zth percentile of the standard normal distribution (i.e., normal distribution
with mean of zero and SD of 1), calculated in Excel.
ALK kunne ikke vurdere heterogenitet eller gjøre metaregresjon på grunn av det lave antallet studier
i analysen. ALK gjennomførte en sensitivitetsanalyse ved å anvende resultater fra per-protokoll
populasjonene.
Resultater
Siden det primære utfallet var TCS i SLIT-studien, mens det var DSS og DMS i SCIT-studiene ble
effektutfall sammenlignet indirekte via DSS og DMS. QoL var ikke tilgjengelig i SCIT og kunne derfor
ikke sammenlignes. Tabellene under viser de rådataene som ble identifisert for inklusjon i analysen.
Tabell 17 Rådata for symptom- og medisinscore fra studiene inkludert i den indirekte sammenligningen.

Symptom scores
Study

Treatment
Arm

Sample
size

Measure
published

Value

Type of
variance

Variance
value

Estimation

Data for analysis

Biedermann
2019 (2)

SLIT-tablet

283

2.28

(0.84,
1.81)

2.28 (SD: 2.97)

292

95%CI of
MD

SD

Placebo

Adjusted
mean

Arvidsson 2002
(3)

SCIT

22

Median

1.3

Range

(0.0, 5.2)

Mean, SD

Placebo

24

Bødtger 2002
(14)

SCIT

17

Placebo

16

3.60

2.1
Mean

2.2

3.60 (SD: 2.97)

(0.6, 5.6)
SD

3.3

1.0

1.95 (SD: 1.36)
2.60 (SD: 1.28)

NA

1.4

2.2 (SD: 1.0)
3.3 (SD: 1.4)

Per protocol subgroup
Biedermann
2019 (2)

SLIT-tablet

235

Placebo

247

Adjusted
mean

2.29

Measure
published

Value

3.65

95%CI of
MD

(0.83,
1.89)

SD

Type of
variance

Variance
value

Estimation

2.29 (SD: 2.97)
3.65 (SD: 2.97)

Medication scores
Study

Treatment
Arm

Sample
size

Data for
analysis
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Biedermann
2019 (2)

Bødtger 2002
(14)
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SLIT-tablet

283

Placebo

292

SCIT

17

Placebo

16

Adjusted
mean
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95%CI of
MD

(0.94,
2.22)

SD

3.21
Mean
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1.63 (SD:
3.91)
3.21 (SD:
3.91)

9.9

SD

14.5

7.0

NA

8.5

9.9 (SD: 7.0)
14.5 (SD: 8.5)

IQR, interquartile range; MD, mean difference; SCIT, subcutaneous immunotherapy; SD, standard deviation; SE, standard
error, SLIT, Sublingual immunotherapy.

ALK anvendte justerte gjennomsnitt (adjusted mean) for dataene fra SLIT-studien, men de estimerte
SD fra det oppgitte 95 % KI for gjennomsnittlig forskjell (mean difference) mellom de to armene.
Dermed er SD likt for SLIT og placebo. SCIT studiene rapporterte median og spredning. Fra Bødtker et
al hentet ALK gjennomsnitt og SD fra en Cochrane metaanalyse (Calderon et al) (16), mens for
Arvidsson et al ble effektmålene estimert som beskrevet over (3, 17). Tabellen under viser dataene
for symptomscore inkludert i analysene og resultatet fra den justerte indirekte sammenligningen. For
symptomscore ble det gjort en sensitivitetsanalyse med per protokoll (PP) data fra SLIT-studien siden
de to SCIT-studiene rapporterte PP.
Tabell 18 Data for symptomscore inkludert i analysen og resultat fra ITC

Study

Treatment arm

Mean

SD

SMD (95% CI)

Biedermann 2019

SQ® tree SLIT-tablet

2.28

2.97

-0.444 (-0.610, -0.279)

Full analysis set data

Placebo

3.60

2.97

Arvidsson 2002

SCIT (Alutard SQ birch)

1.95

1.36

Placebo

2.60

1.28

SCIT (Alutard SQ birch)

2.2

1.0

Placebo

3.3

1.4

Bødtger 2002

Pooled SCIT

Alutard SQ birch vs
Placebo

Biedermann 2019

SQ® tree SLIT-tablet

Per protocol analysis
data

Placebo

-0.483 (-1.070, 0.103)

-0.878 (-1.591, -0.164)

0.231

-0.642 (-1.096, -0.189)

2.29

2.97

-0.458 (-0.639, -0.277)

3.65

2.97

Indirect treatment comparison Full analysis set
Comparison

SMD

SD

95% CI

SQ® tree SLIT-tablet vs
Alutard SQ birch

0.198

0.245

(-0.283, 0.678)

Indirect treatment comparison Per protocol analysis set
SQ® tree SLIT-tablet vs
Alutard SQ birch

0.184

0.248

(-0.301, 0.670)
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Tabellen under viser dataene for medisinscore inkludert i analysene og resultatet fra den justerte
indirekte sammenligningen. Kun en komparatorstudie kunne inkluderes for dette endepunktet.
Tabell 19 Data for medisinscore inkludert i analysen og resultat fra ITC

Study

Treatment arm

Mean

SD

SMD (95% CI)

Biedermann 2019

SQ® tree SLIT-tablet

1.63

3.91

-0.403 (-0.568, -0.238)

Placebo

3.21

3.91

SCIT (Alutard SQ birch)

9.9

7.0

Placebo

14.5

8.5

Comparison

SMD

SD

95% CI

SQ® tree SLIT-tablet vs
Alutard SQ birch

0.174

0.360

(-0.531, 0.879)

Bødtger 2002

-0.577 (-1.262, 0.109)

Indirect treatment comparison

ALK konkluderte med at effekten for SLIT var ikke signifikant forskjellig fra SCIT med hensyn på
symptom- og medisinscore.
ALK beskriver flere begrensinger ved analysene. Det var få studier som kunne inkluderes og dermed
sparsomt med data. På grunn av ulik rapportering var det nødvendig å estimere gjennomsnitt med
SD for bruk i ITC, og at dette kan ha introdusert feil i estimatene. ALK har imidlertid estimert SD på
ulike måter, men viser ikke disse dataene. Det var ulike skåringsalgoritmer i bruk i studiene, og det
var derfor nødvendig å anvende SMD for å standardisere utfall på tvers av studiene. Ved bruk av
SMD antas det at eventuelle variasjoner i SD mellom studiene skyldes ulike skåringsalgoritmer og
ikke reflekterer en sann forskjell mellom pasientpopulasjonene. ALK beskriver at dette ble vurdert
grundig, men at det ikke var mulig å gjøre sensitivitetsanalyser for å teste dette ytterligere.
Legemiddelverkets vurdering
Systematisk litteratursøk og vurdering av sammenlignbarhet
Beskrivelsen av SLR er utfyllende og troverdig. Vurdering med hensyn på sammenlignbarhet er
grundig beskrevet. Legemiddelverket mener faktorer som ulike tester for allergi, ulike kriterier til
grunn for gradering av allergiens alvorlighet ved inklusjon, multisenterstudie vs. ett studiesenter,
kompositt primært endepunkt vs. separate symptom/medisinerings utfallsmål, ulikheter i bakgrunns
og rescue-medisinering samt uklar beskrivelse av placebo i enkelte studier indikerer at studiene er
for ulike til inklusjon i ett nettverk med tanke på å gjennomføre nettverksmetaanalyse (NMA).
Effektresultater fra subgruppeanalyser av disse faktorene kunne vært sammenstilt sammen med
eventuell annen evidens fra litteraturen og innspill fra kliniske eksperter. Dette kunne vært anvendt
som underlag for å vurdere om disse faktorene kan være effektmodifiserende og eventuelt
prognostiske.
Justert indirekte sammenligning (ITC)
Aktuell komparator for Itulazax i norsk klinisk praksis er Alutard SQ bjørk SCIT. ALK mente disse
studiene var like nok for ITC via Bucher-metoden. ALK redegjør for antagelsene om homogenitet og
likhet (konsistens kun aktuelt ved lukkede looper), men uten å relatere disse til de aktuelle inkluderte
studiene.
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For sammenligning av effektdata ble Bucher-metoden for indirekte behandlingssammenligning (ITC)
utført. Den er en etablert tilnærming for å utføre indirekte sammenligninger der behandlingene
sammenlignes i randomiserte studier med en felles komparator som placebo. Den viktigste
forutsetningen for å bruke Buchers metode for ITC er at studiedesign og pasientegenskaper er
tilstrekkelig sammenlignbare (15).
Sammenligning av inkluderte studier
Tabellen under går gjennom sentrale designmessige aspekter ved de inkluderte studiene.
Tabell 20 Sammenligning av studiedesign
SQ tree SLIT study
Biedermann et al

Alutard SQ birch
SCIT study Arvidsson
et al

Alutard SQ birch
SCIT study Bødtker
et al

Impact on ITC (as
assessed by
Legemiddelverket)

Mechanism of
Action

Change the
immunological
response to the
allergen and hence
increase tolerance

similar

similar

Similar MoA, but
different
administration sc vs
sublingual. Uncertain
how this influence
immunological
response and efficacy

Trial design and
study year

randomized, parallelgroup, double-blind,
placebo-controlled,

randomized, doubleblind, placebocontrolled

randomized,
double-blind,
placebo-controlled

performed 19961997

performed 19992000

Not clear whether the
SCIT studies were
multicentre studies,
and given pollen
seasons can vary there
could be more
variation in
multicentre studies
giving different SDs
influencing the ITC
results

multicenter, phase III
field trial conducted in
57 sites in Europe

performed 2017

Difference of 20 yrs
can expect to impact
study results due to
differences in climate
an trends in pollen
season as well as
background treatment
Stratification
factors

None

Study phases

Screening apriloctober, then 16
weeks treatment
before anticipated
pollen season and until
end of pollen season
for 6.6-9.5 mo

None

None

No, if patient
characteristics
balanced (see
discussion below).

Screening based on
symptoms previous
pollen season,
treatment start 3
mo before pollen
season and
treatment for 10
mos

Differences in
treatment period and
follow-up can impact
efficacy and ITC results

Block randomized to
ensure equal
distribution of
asthma
Screening autumn
1996, then individual
start of treatment
Nov-Jan and total
treatment up to 2 yr,
for 2 pollen seasons
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duration. Pollen
season predefined.
Randomised pts
nrs, Intention to
treat (ITT)
population

ITT:

Placebo, n= 25

Placebo, n=18

Placebo, n=314

SCIT, n=24

SCIT, n=17

Allergy definition

Moderate to severe
allergic rhinoconjunctivitis (ARC) of
2 seasons duration,
positive skin prick test,
positive specific IgE
with QoL impairment

ARC of varying
duration, positive
skin prick test,
positive specific IgE,
positive conjunctival
provocation test

ARC of at least 2
seasons duration,
positive skin prick
test, positive
specific IgE

Less likely as definition
appear similar

Inclusion
criteria/population

Adults (aged 18–65
years) with moderateto-severe AR and/or
conjunctivitis induced
by birch pollen, with or
without asthma
(controlled/partly
controlled), despite
being treated with
allergy
pharmacotherapy in
the previous two tree
pollen seasons.

Adults (mean age 32
years, range 19‒45
years) with a history
of birch pollen–
induced symptoms
from the upper
airways.

Adults of median
age 27 years (range
19–46 years) with at
least two seasons of
severe allergic
symptoms in April
and May
(corresponding to
the local birch
pollen season) and
poor symptom
control in the
previous seasons on
regular allergy
pharmacotherapy
treatment.

Similar and probably
little impact on ITC

SLIT, n=320

In Poland, also
included adolescent
patients (aged 12–17
years).

18 had asthma
symptoms and had
used short-acting β2agonists during the
previous season.

Co-allergy to grass
pollen (21) and
animal dander (30)

None with perennial
symptoms

17 reported
seasonal asthmatic
symptoms

Co-allergy to grass
pollen (20)

SCIT studies small
compared to SLIT
which can affect
precision and
introduce uncertainty
in results.

Pretreatment also
considered
approximately similar
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Asthma, uncontrolled
or severe
exacerbations

Not stated but no
patients had
received previous IT
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Previous IT
Lactation/pregnancy
Perennial rhinitis
Asthma

Other allergies than
tree pollen from birch
homologous group

Systemic betablockers

19/05833

Uncertain if previous IT
was allowed in SLIT
Unclear asthma
classification, but
asthma-patients
included in all studies.
Probably little effect on
ITC depending on
whether or not any
previous IT could have
a prolonged/sustained
effect

Probably little impact
of other allergens on
the ITC results.
Primary endpoint
definition

Composite of average
symptom and
medication score
whole birch pollen
season

Patient registered

Mean daily symptom
score whole birch
pollen season

Daily symptom
score whole birch
pollen season

Medication score
during birch pollen
season

Daily medication
score whole birch
pollen season

Patient registered

Patient registered

The 2week period
with highest score
used
Available efficacy
data, symptom
scores

The DSS comprised 4
rhinitis symptoms
(runny nose, blocked
nose, sneezing and
itchy nose) and 2 eye
symptoms (gritty
feeling/red/itchy eyes
and watery eyes) each
assessed on a scale
from 0 to 3 (i.e. 0=no
symptoms, 3=severe
symptoms), thus
ranging from 0 to 18

Adjusted means, and
95%CI for each
treatment arm and for

Allergic symptoms
recorded: runny
nose/sneezing,
blocked nose, eye
symptoms, and
bronchial symptoms.
Each symptom was
scored as follows: 0,
none; 1, slight; 2,
moderate; 3, severe.
The daily symptom
score was calculated
as the sum of all
symptoms
experienced on that
day by each patient.

Severity of
symptoms from
each organ (nose,
eyes and lungs)
were assessed daily
on diary cards using
a four-step scale
(0=none, 1=mild
symptoms,
2=moderate
symptoms, 3=severe
symptoms).
For each patient,
the daily symptom
scores were
summed to a total
symptom score with
a maximum of nine
points. The

The endpoints are
different. The
components of the
composite endpoints
in SLIT study more
comparable to
Arvidsson study than
to Bødtker study

Bødtker study results
probably conservative

In the ITC symptom
score and medication
score used, see below
The scoring and
available data differ
substantially

In the ITC scales are
standardized

The standardisation
methods are published
and previously applied
in meta-analysis

estimates from the
Bødtker study collected
from a previous meta-
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the mean difference
presented.

Available efficacy
data, mediaction
scores

The DMS reflected the
relief of symptoms and
comprised the use of
antihistamine tablets,
ocular antihistamines,
and if necessary nasal
corticosteroids,
ranging from 0 to 20.

Adjusted means, and
95%CI for each
treatment arm and for
the mean difference.
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The AUC for the
whole pollen season,
containing the mean
daily symptom score
for each patient in
the treatment
groups, was then
constructed.

symptom scores for
the eyes and nose
were added to a
rhinoconjunctivitis
score.

Median (Range)
presented

Mean and SD
presented in
Calderon et al. 2007
meta-analysis.

Each drug was
scored for the
duration of the
dosing according to
the recommendation
of the manufacturer.

The total
medication score
for each patient was
calculated as the
sum of medication
scores; the hay
fever medication
score was calculated
as the sum of scores
for oral,
conjunctival, and
nasal
antihistamines, and
oral prednisolone.

Qualitative
description and
presented
graphically

Median (Range)
presented

Median (Range)
Mean and SD
presented in
Calderon et al. 2007
meta-analysis.
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analysis (Calderon et al
2014)

Substantial uncertainty
introduced and the ITC
results questionable
due to different scales
and differences in
available data
necessitating
estimations

The scoring and
medication differ

Only qualitative
decription available
from the study by
Arvidsson.

In the ITC scales are
standardized, and
estimates from the
Bødtker study collected
from a previous metaanalysis (Calderon et al
2014)

Substantial uncertainty
introduced and the ITC
results questionable
due to different scales

Sammenligning av pasientkarakteristika
Baseline pasientkarakteristika er sammenlignbart mellom der tre studiene med hensyn på alder og
kjønnsfordeling samt varighet av bjørkepollenallergi. Andre karakteristika er ikke tilgjengelig for
sammenligning.
Legemiddelverkets vurdering
Etter gjennomgangen av pasient- og studiekarakteristika er det ulikheter i studiedesign som er av
størst betydning med hensyn på en indirekte sammenligning. Det primære endepunktet er ulikt
definert og registrert samt at oppfølgingstiden og behandlingsvarighet er forskjellig. Det er også en
20 års forskjell i når studiene ble gjort.
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ALK har sammenlignet de enkelte komponentene av primærendepunktet i SLIT-studien med
symptom score og medisinscore fra SCIT-studiene. Dataene er standardisert for sammenligning.
Metodisk er dette akseptabelt, men ulikhetene i studiedesign og scoring av effekt introduserer
betydelig usikkerhet i resultatene fra de indirekte sammenligningene. Innspill fra kliniske eksperter
vil være viktig for å avgjøre om disse ulikhetene er av en slik karakter at sammenligningen ikke er
valid.
Det er en vesentlig svakhet at de tilgjengelige effektdataene er presentert på ulik måte som gjør det
nødvendig å estimere deskriptive effektmål. Fra SLIT-studien ble det estimert SD basert på 95 % KI
for gjennomsnitt forskjell (mean difference) mellom de to behandlingsgruppene. SD er dermed likt i
SLIT- og placebogruppen. Dette gir usikkerhet i SMD og den indirekte sammenligningen.
Gjennomsnitt og SD fra Bødtker et al er hentet fra en Cochrane gjennomgang (Calderon et al) (16).
Forfatterne i Calderon et al skriver at de har fått oppgitt mean og SD ved henvendelse til forfatterne
av SCIT studien Bødtker et al (14). Legemiddelverket anser disse tallene som mer pålitelige enn
estimater basert på andre effektmål. Calderon et al (16) skriver at for studien til Arvidsson et al (3)
ble ikke gjennomsnitt og SD oppgitt og data fra denne studien ble ikke inkludert i metaanalysen til
Calderon et al. ALK estimerte derfor gjennomsnitt og SD basert på metoder beskrevet i Wan et al
(17). Alle slike estimater introduserer usikkerhet fordi det ligger antagelser til grunn angående
statistisk fordeling som ikke kan dokumenteres er oppfylt. ALK slår sammen SMD for de to SCIT
studiene og bruker dette sammenslåtte estimatet i den indirekte sammenligningen. Metode for
dette er ikke beskrevet.
Gitt ulikhetene i studiedesign og usikkerhetene i estimatene, gjorde Legemiddelverket egne analyser
som følger:




anvendte de oppgitte dataene for gjennomsnitt og SD for SCIT fra Bødtker et al som
beskrevet i Cochrane analysen til Calderon et al (16)
etterspurte og fikk oppgitt 95 % KI for gjennomsnitt for SLIT og placebo gruppene i SLIT
studien til Biedermann et al.
Gjennomsnitt og 95 % KI per arm ble oppgitt og SD estimert per arm basert på følgende (18)
SD=√ (N)*(UpperCI-LowerCI)/t alpha,df*2







SMD med 95 % KI estimert med Hedges`g ved direkte metaanalysemetodikk for SLIT vs.
placebo (Biedermann et al) og SCIT vs. placebo (Bødtker et al) ved hjelp av programpakken
metan i Stata 16 (19)
Justert indirekte sammenligning av SLIT (Biedermann et al) vs. SCIT (Bødtker et al) ved hjelp
av Buchermetoden i programpakken indirect i Stata 16 for symptomscore og medisinscore
(20)
Data fra Arvidsson et al ble ikke inkludert da estimater for gjennomsnitt og SD ikke var
tilgjengelig og estimater basert på range og median er ansett for svært usikre
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Inputdata er vist i tabellen under.
Tabell 21 Data for input i Legemiddelverkets analyser

Symptomscore
Studie
Biedermann
2019*
Bødtger 2002*
Medisinscore
Biedermann
2019*
Bødtger 2002*

Behandling
SLIT-tablet
Placebo
SCIT
Placebo

N
283
292
17
16

Gjennomsnitt
2.28
3.60
2.2
3.3

95 % CI
1.92; 2.67
3.15; 4.09
NA
NA

SD
3.21
4.08
1.0
1.4

SLIT-tablet
Placebo
SCIT
Placebo

283
292
17
16

1.63
3.21
9.9
14.5

1.11; 2,26
2.46; 4.06
NA
NA

4.91
6.95
7.0
8.5

SMD (95 % KI)
-0.358 (-0.523; -0.194)
-0.887 (-1.607; -0.167)

-0.262 (-0.426; -0.097)
-0.578 (-1.277; 0.121)

*SD estimert basert på 95 % KI og utvalgsstørrelse oppgitt fra ALK, **mean og SD fra Calderon et al

Tabellen under viser resultatene fra Legemiddelverkets ITC.
Tabell 22 Resultater fra Legemiddelverkets ITC

Symptomscore
SLIT vs SCIT
Medisinscore
SLIT vs SCIT

SMD
0.53

SD
0.38

95 % KI
-0.21, 1.27

p-verdi
0.1604

0.32

0.37

-0.40, 1.03

0.3884

Legemiddelverkets egne analyser viser at SMD går i favør SCIT selv om forskjellen ikke er statistisk
signifikant for hverken symptomscore eller medisinscore. Sammenlignet med ALK sine analyser er
SMD for symptomscore nesten 3-doblet i favør SCIT og SMD for medisinscore doblet i favør SCIT. KI
er svært vide, SD store og resultatene meget usikre. De estimerte SD fra SLIT studien er også svært
store og bidrar til usikkerheten.
Legemiddelverket mener ulikhetene i studiedesign og måling av effekt introduserer betydelig
usikkerhet i resultatene fra de indirekte sammenligningene. Innspill fra kliniske eksperter vil være
viktig i en totalvurdering for å avgjøre om disse ulikhetene er av en slik karakter at de indirekte
sammenligningene ikke kan ansees være valide.
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Appendiks 2: Budsjettberegninger
A.1 Folketrygdens legemiddelbudsjett
Dette beregnes for at en skal kunne vurdere om forventet virkning på folketrygdens
legemiddelbudsjett er under eller over fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner i minst ett av de
første fem årene etter tidspunktet for refusjonsvedtaket. Budsjettberegninger er basert på maksimal
AUP inkludert mva.
ALK har levert en budsjettkonsekvensanalyse med følgende forutsetninger:
- Årskostnader for Itulazax er kr 13 668 og for Alutard SQ Bjørk kr 6 941 første år og kr 5 444
år 2 og 3, der et vektet snitt på kr 5 349 av disse kostnadene er brukt som estimat for årlige
kostnader.
- Prisen holder seg konstant på dagens prisnivå.
- Pasientgrunnlag er basert på antall pasienter fra Reseptregisteret som har kjøpt
Alutard SQ Bjørk i 2018, ekstrapolert basert på stigningen i årene 2013 - 2017, i tillegg til en
antagelse om at 20 % pasienter antas å motta Alutard SQ Bjørk ved poliklinikk.
- Brukere av Alutard SQ Bjørk holdes konstant de fem neste årene.
- Data på markedsutvikling for AIT behandling (SLIT og SCIT) mot gresspollen fra de fem første
årene etter innføringen av Grazax (2007-2011) ble brukt for å anta fordelingen mellom
Alutard (SCIT) og Itulazax (SLIT) ved innføringen av Itulazax.
- Pasientene betaler 10 % egenandel for legemiddelutgifter.
- 20 % av pasientene betaler for Itulazax selv («hvit resept») dersom Itulazax ikke får innvilget
forhåndsgodkjent refusjon.
Budsjettberegningene er basert på voksne pasienter med moderat til alvorlig allergisk rhinitt
forårsaket av bjørkepollen, som har symptomer til tross for bruk av symptomlindrende behandling.
Ved forhåndsgodkjent refusjon for Itulazax medfører dette trolig en gradvis overgang fra behandling
med Alutard SQ Bjørk (SCIT) over til Itulazax (SLIT) for relevant pasientpopulasjon. Det er usikkert
hvordan pasientene vil fordeles mellom de to ulike behandlingsalternativene og Legemiddelverket
har i den forbindelse vært i kontakt med tre klinikere, oppnevnt av Legeforeningen, fra ulike deler av
landet. Klinikerne mener det er grunn til å tro at antall pasienter på Alutard SQ Bjørk kommer til å
reduseres ved tilgjengeliggjøring av SLIT for hjemmeadministrering da dette er foretrukket
administrasjonsmetode for de fleste. Legemiddelverket forkaster derfor firmaets antagelse om at
Alutard SQ Bjørk kommer til å være konstant de fem neste årene. I tillegg mente klinikerne at det er
mer sannsynlig å legge til grunn fordelingen mellom SCIT og SLIT administrering basert på data for
AIT mot gresspollen de fem siste årene (2015-2019) enn de fem første årene (2007-2011) etter
innføringen av Grazax. Legemiddelverket baserer derfor budsjettanalysene på pasientestimat fra
klinikerne. Klinikerne mente også at svært få pasienter kommer til å betale for Itulazax selv («hvit
resept») dersom legemiddelet ikke får forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket forkaster derfor
antagelsen ALK hadde om at 20 % av pasientene får Itulazax forskrevet på «hvit resept»
(egenfinansiering).
I tillegg antok klinikere at om lag 11 % av pasienter med polysensitivitet har avstått fra AIT på grunn
av ubeleilig eller utilgjengelig administrasjonsmetode i dag. Det er grunn til å tro at denne andelen er
overførbar til pasientgruppen med kun bjørkepollenallergi. Legemiddelverket legger derfor til et
estimat på 11 % som representer andelen pasienter som har hatt et «utilstrekkelig
behandlingstilbud» ved AIT mot bjørkepollenallergi.
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I budsjettberegningene har Legemiddelverket benyttet tilsvarende forutsetninger som ALK, bortsett
fra følgende:
- Brukere av Alutard SQ Bjørk holdes ikke konstant de fem neste årene, men reduseres over
tid.
- Data på markedsutvikling for AIT behandling (SLIT og SCIT) mot gresspollenallergi fra de fem
siste årene etter innføringen av Grazax (2015-2019) ble brukt for å anta fordelingen mellom
Alutard SQ Bjørk (SCIT) og Itulazax (SLIT) ved innføringen av Itulazax.
- Ingen pasienter kommer til å kjøpe Itulazax på hvit resept.
- Et tillegg i antall pasienter grunnet «udekket behandlingstilbud» på 11 %.
På forespørsel fra Legemiddelverket sendte firma også inn en budsjettkonsekvensanalyse der de tok
hensyn til pasienter med polysensitivitet. I denne analysen antok de samme pasientgrunnlag for
pasienter med bjørkepollenallergi. For pasienter med gresspollenallergi ekstrapolerte de tall fra
Reseptregisteret basert på de fem siste årene (2014-2018) for SLIT (Grazax). For SCIT (Alutard SQ
Timotei) antok firma at pasientpopulasjonen er stabil de fem neste årene. For pasienter med
polysensitivitet, antok firma at 60 % av pasientene med injeksjonsbehandling mot gresspollenallergi
hadde både gress- og bjørkepollenallergi. Dette var basert på en upublisert studie fra Danmark.

A.1.2 Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling
Tabell 23 viser Legemiddelverkets anslag på pasienter som vil bli behandlet med Itulazax og
Alutard SQ Bjørk dersom Itulazax får forhåndsgodkjent refusjon ved aktuell indikasjon. Tabell 24 viser
antall pasienter de fem neste årene dersom Itulazax ikke får forhåndsgodkjent refusjon.

Tabell 23 Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Itulazax og konkurrerende legemiddel over den neste
femårs-perioden – dersom Itulazax refunderes.

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Itulazax

1 406

2 748

3 985

6 924

8 986

Alutard SQ Bjørk

8 050

7 125

6 250

3 700

2 250

Tabell 24 Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Itulazax og konkurrerende legemidler den neste femårsperioden – dersom Itulazax IKKE refunderes.

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Itulazax

0

0

0

0

0

Alutard SQ Bjørk

8 500

8 875

9 200

9 550

10 100
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Scenario der polysensitivitet hensyntas
Ved en forhåndsgodkjent refusjon av Itulazax, vil dette trolig også påvirke bruken av Grazax (SLITbehandling av gresspollenallergi) grunnet pasienter med polysensitivitet. Ved forskrivning av Grazax
mot gresspollen i dag må vilkår 206, «Ved oppstart skal injisert gresspollen (Alutard SQ Timotei)
velges fremfor Grazax hvis pasienten samtidig får injeksjon med andre allergenekstrakter», være
oppfylt. Klinikere anslår at om lag 20 – 30 % pasientene som mottar Alutard SQ Timotei (SCIT) får AIT
mot gresspollen fordi de har bjørkepollenallergi samtidig (polysensitivitet) og vilkår 206 ikke er
oppfylt. Hvis vi legger denne antagelsen til grunn, vil det være en gradvis pasientforskyvning av
pasienter på SCIT med Alutard Bjørk og Alutard SQ Timotei over til SLIT med Itulazax og Grazax,
forutsatt at pasientene fortsetter initiell behandling. Legemiddelverket legger til grunn at 5 %, 10 %,
15 %, 20 % og 25 % av pasientene på Alutard SQ Timotei overføres til Grazax de fem neste årene, og
tilsvarende mengde pasienter overføres fra Alutard SQ Bjørk til Itulazax de fem neste årene.
Tabell 25 viser til pasientgrunnlag for scenario som tar hensyn til polysensitivitet de fem neste årene
dersom Itulazax får forhåndsgodkjent refusjon. Tabell 26 viser tilsvarende scenario dersom Itulazax
ikke får innvilget forhåndsgodkjent refusjon.
Tabell 25 Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Itulazax og konkurrerende legemidler den neste femårsperioden – dersom Itulazax refunderes.

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Itulazax

1 586

3 108

4 525

7 644

9 886

Grazax

11 539

12 976

14 413

15 851

17 288

Alutard SQ Bjørk

7 870

6 765

5 710

2 980

1 350

Alutard SQ Timotei

3 420

3 240

3 060

2 880

2 700

Tabell 26 Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med Itulazax og konkurrerende legemidler den neste femårsperioden – dersom Itulazax IKKE refunderes.

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Itulazax

0

0

0

0

0

Grazax

11 359

12 616

13 873

15 131

16 388

Alutard SQ Bjørk

8 500

8 875

9 200

9 550

10 100

Alutard SQ Timotei

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600
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A.1.3 Estimat av utgifter per pasient
Legemiddelverket har oppdatert legemiddelprisene (maksimal AUP) i firmaets innsendelse da disse
har blitt endret siden innsendelse av dokumentasjon. I innsendt analyse har ALK antatt 100 %
etterlevelse. Legemiddelverket har tatt hensyn til at ikke hele pasientpopulasjonen fullfører hele
behandlingen, og antar en etterlevelse på 87,5 % og 91,7 % for henholdsvis SCIT og SLIT tilsvarende
kostnadsminimeringsanalysen. Legemiddelverket godtar antagelse om 10 % egenandel da
pasientpopulasjon relevant for behandling mot bjørkepollenallergi trolig er relativt friske.
Årlige legemiddelkostnader er i henhold til kostnadsminimeringsanalysen, basert på kostnad per
sublingval tablett. Det er antatt at årlig kostnad per pasient er den samme hvert år.
Legemiddelutgifter av Alutard er derfor et vektet gjennomsnitt av år 1 og år 2 og 3. Tabell 27 viser
gjennomsnittlig legemiddelutgifter per pasienter per år.
Tabell 27 Legemiddelutgifter per pasient per år

Preparater

Gjennomsnittlig
legemiddelutgift per pasient

Itulazax (Allergen av bjørkepollen), årlig legemiddelutgift

10 764

Alutard SQ Bjørk (Betula verrucosa), legemiddelutgift år 1

8 025

Alutard SQ Bjørk (Betula verrucosa), legemiddelutgift år 2 og 3

5 154

Grazax (Allergenekstrakt av gresspollen fra Timotei) årlig legemiddelutgift

9 434

Alutard SQ Timotei (Phleum pratense), legemiddelutgift år 1

5 063

Alutard SQ Timotei (Phleum pratense), legemiddelutgift år 2 og 3

3 806

A.1.4 Budsjettvirkning
De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i Tabell 28 der kun
populasjonen for bjørkepollen er tatt hensyn til og Tabell 29 der polysensitivitet er hensyntatt.
Tabell 28 Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av produkt ved aktuell indikasjon (kun
bjørkepollen)

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Itulazax (betula verrucosa) får refusjon

61 523 081

70 640 171

78 908 437

95 853 823

109 692 375

Itulazax (betula verrucosa) ikke refundert

48 979 346

51 140 200

53 012 940

55 029 736

58 198 988

Budsjettvirkning av anbefaling

12 543 735

19 499 971

25 895 497

40 824 086

51 493 387
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Tabell 29 Forventet budsjettvirkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av produkt ved aktuell indikasjon (polysensitivitet)

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Itulazax (betula verrucosa) får refusjon

185 727 427

208 540 270

230 504 288

261 154 861

288 689 166

Itulazax (betula verrucosa) ikke refundert

171 345 906

185 364 725

199 095 430

212 979 626

228 006 843

Budsjettvirkning av anbefaling

14 381 522

23 175 546

31 408 858

48 175 235

60 682 323

Budsjettberegningene er forenklede og usikre. Usikkerhetsmomentene med størst betydning for
utfallet av budsjettberegningene er diskutert nærmere.
Scenarioanalyser knyttet til budsjettberegninger
1. Pasientantall kliniker 3
Da tilbakemeldingen fra den ene klinikeren avvek noe fra hva de to andre kliniske ekspertene antok,
utførte Legemiddelverket en scenarioanalyse basert på klinker 3 sitt estimat for utviklingen av
pasienter for relevant indikasjon. Denne klinikeren mente det var grunn til å forvente en dobling av
antall pasienter for AIT mot bjørkepollenallergi fra 2018 til budsjettår 5. Dette tilsvarer totalt
16 462 pasienter. Videre anslo kliniker 3 at om lag 74 % av disse pasientene ville motta Itulazax og
om lag 26 % av disse ville motta Alutard SQ Bjørk. Legger man disse antagelsene til grunn, vil
budsjettkonsekvensene være på om lag 81 millioner og 90 millioner i år fem for henholdsvis scenario
for kun bjørkepollen og scenario for polysensitivitet.
2. Pasientforskyvning som ikke er gradvis
Budsjettkonsekvensene for scenario med polysensitivitet er basert på antagelse om at de som har
begynt på injeksjonsbehandling vil fortsette denne ut alle 3 anbefalte år. Til tross for at dette er
anbefalt, ser noen klinikere for seg at det er plausibelt at pasienter går over fra injeksjoner til Itulazax
ved forhåndsgodkjent refusjon. Dette vil ikke påvirke år 5, der vi har forskjøvet alle pasientene, men
vil føre til større budsjettkonsekvenser i de tidligere årene, men vil fortsatt ikke gå over
fullmaktsgrensen.
3. Firmaets antagelser om polysensitivitet
Firma antok at 60 % av pasientene som stod på Alutard SQ Timotei er relevante for behandling med
både Grazax (gresspollen) og Itulazax (bjørkepollen), men klinikere mente at om lag 25 % av disse var
polysensitive. I scenarioanalyse der man antar 60 % polysensitivitet vil budsjettkonsekvensene være
74 millioner i budsjettår 5.
4. «Udekket behandlingstilbud»
Mye av forutsetningene for at budsjettkonsekvensene ligger under fullmaktsgrensen er at Itulazax er
antatt å erstatte behandlingen av de som antagelig hadde stått på Alutard SQ Bjørk, og i mindre grad
bli brukt for pasienter som i dag har et udekket behandlingstilbud. Legemiddelverket antok, basert
på innspill fra klinikere, at 11 % av de som mottar AIT mot bjørkepollenallergi har et «udekket
behandlingstilbud». Hvor mange pasienter som faktisk har et «udekket behandlingstilbud» er
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usikkert. Denne andelen skal opp mot 60 % for at budsjettkonsekvensene går over fullmaktsgrensen i
år fem, som resulterer i budsjettkonsekvens på 114 millioner kroner ved polysensitivitet og
104 millioner kroner ved kun bjørkepollenpasienter.
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med Itulazax
vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på 51 millioner NOK inkl. mva. og 61 millioner NOK inkl. mva.
i det femte budsjettåret for henholdsvis scenarioer der kun bjørkepollen er hensyntatt og
polysensitivitet er hensyntatt.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
På grunn av klimaendringer, forventes det en økt forekomst av pollenallergi i Europa og særlig i
Skandinavia (11). I tillegg, basert på veksten observert etter introduksjonen av Grazax presentert i
Figur 5, vil trolig budsjettkonsekvensene øke ut over år fem ved en introduksjon av Itulazax for
forhåndsgodkjent refusjon.

Figur 5 Pasientvekst etter innføringen av Grazax. Tall fra Reseptregisteret ettersendt fra ALK.

Legemiddelverket har ikke tatt hensyn til barn i budsjettberegningene da denne gruppen er utenfor
godkjent indikasjon.

A.2 BUDSJETTKONSEKVENSER FOR HELSE- OG OMSORGTJENESTEN
SAMLET
Dersom Itulazax får innvilget forhåndsgodkjent refusjon vil dette sannsynligvis medføre
kostnadsbesparelser for helse- og omsorgstjenesten samlet. Dette som en konsekvens av at
pasienter tar Itulazax hjemme (i tablettform) i fremfor å oppsøke spesialist for å motta injeksjoner
med Alutard SQ Bjørk.

