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REVURDERING AV REFUSJONSVEDTAK 
 
Virkestoffet Klopidogrel har følgende godkjente indikasjon: 

 

Forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser: 

Klopidogrel er indisert hos: 

 Voksne pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), 

hjerneinfarkt (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell 

sykdom. 

 Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom: 

- Akutt koronarsyndrom uten ST-segment elevasjon (ustabil angina eller hjerteinfarkt 

uten Qtakk), inkludert pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon 

(PCI), i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA). 

- Akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i kombinasjon med ASA til pasienter 

med behov for medisinsk trombolytisk behandling. 

 

Forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved 

atrieflimmer: 

Hos voksne pasienter med atrieflimmer og minst en risikofaktor for vaskulære hendelser, 

som ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, 

er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA for forebyggende behandling av 

aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser, inkludert hjerneslag. 

 

Per i dag omfatter refusjonsberettiget bruk kun deler av indikasjonen 

 

Klopidogrel 75 mg (Plavix, Clopidogrel Accord, Clopidogrel Actavis, Clopidogrel Krka,  

Clopidogrel Mylan og Clopidogrel Teva Pharma) er per i dag tatt opp på refusjonslisten i 

henhold til forskrift om stønad av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) av 

28. juni 2007 nr. 814, og er innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter § 2 med følgende 

informasjon: 
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Refusjonsberettiget bruk:  

Forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser 

Refusjonskoder: 
ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

A89 

 

K74 

K75 

Blodkarimplantat 

Problemer 

Angina pectoris ustabil 

Akutt hjerteinfarkt 

150,202 

 

150,202         

150,202 

I20.0 

I21  

I22 

Z95.5 

 

 

Z95.8              

Ustabil angina 

Akutt hjerteinfarkt 

Påfølgende hjerteinfarkt 

Status med angioplastisk 

koronarimplantat og –

transplantat 

Status med andre spes. 

impl. og transpl. i hjerte 

og blodkar 

150,202 

150,202 

150,202 

150,202 

 

 

150,202 

Vilkår: 

150  
- Det ytes refusjon til pasienter med akutt koronart syndrom (ustabil angina eller akutt 

hjerteinfarkt).  

- Refusjon ytes også til pasienter som trenger forbehandling før en planlagt koronar     

intervensjon eller som har gjennomgått en koronar intervensjon med innleggelse av 

stent, samt til pasienter som har fått innsatt stent i halsarterier, intestinale arterier eller 

nyrearterier.  

- Refusjon av legemidlet er begrenset oppad til 12 måneders behandling 

 

202  
- Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus eller spesialist i indremedisin. 

  

 

Statens Legemiddelverk har jamfør Legemiddelforskriften §14-27, revurdert refusjonsstatus 

for dette virkestoffet. 

 

Bakgrunn 

I 2006 søkte MT-innehaver for Plavix, Sanofi, forhåndsgodkjent refusjon for pasienter innen 

den medisinsk godkjente indikasjonen for forebyggende behandling av aterotrombotiske 

hendelser hos pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), 

iskemisk hjerneslag (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell 

sykdom, for tre pasientpopulasjoner med særlig høy risiko for kardiovaskulær sykelighet og 

dødelighet innen den angjeldende indikasjonen. Bruken innebærer forlenget behandling 

utover 12 måneder. 

  

De tre høyrisiko pasientpopulasjonene denne søknaden omfattet er følgende:  

1. Pasienter med hjertekirurgi i sykehistorien før de får en hendelse som omfattes av 

den angjeldende indikasjonen 

2. Pasienter med tidligere iskemiske hendelser definert som hjerneinfarkt eller 

hjerteinfarkt før de får en ny hendelse som omfattes av den angjeldende indikasjonen 
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3. Pasienter med flersengs karsykdom før de får en ny hendelse som omfattes av den 

angjeldende indikasjonen. Flersengs karsykdom er definert ved at pasientene 

oppfyller minst to av følgende kriterier: 

 Tidligere hjerneinfarkt, transitorisk iskemisk anfall (TIA) eller reversibelt 

iskemisk nevrologisk deficit (RIND) 

 Tidligere hjerteinfarkt, ustabil angina, eller stabil angina 

 Perifer arteriell sykdom eller «claudicatio intermittens» 
 
Refusjonssøker beregnet en IKER som lå innenfor området dominant (dvs. bedre effekt og 

lavere kostnader) til 24 000 NOK for behandling med klopidogrel sammenlignet med ASA, 

avhengig av behandlingsregime for disse høyrisikopasientene.  

 

Legemiddelverket vurderte det som overveiende sannsynlig at forlenget behandling med 

klopidogrel ville være kostnadseffektivt for høyrisikopopulasjonene omfattet av 

refusjonssøknaden, men fattet et formelt vedtak den 22.01.2007 om at Plavix ikke kunne 

innvilges forhåndsgodkjent refusjon uten Stortingets samtykke. Dette fordi utgiftsveksten 

for Folketrygden ved forhåndsgodkjent refusjon for Plavix ble estimert av både 

Legemiddelverket og søker til å overstige den daværende grensen på 5 millioner kroner i det 

5. året. Mens Sanofi antok en merkostnad etter 5 år på 76 millioner kroner, beregnet 

Legemiddelverket budsjettvirkninger på 217 millioner kroner i det 5. året. Den store 

forskjellen var et resultat av usikkerhet rundt antall aktuelle pasienter.  

 

Tabellen under viser Legemiddelverkets beregning av forventet kostnadsutvikling og 

budsjettvirkningen ved innvilget refusjon for Plavix fra 2007: 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nye høyrisiko pas med Infarkt       

Nye høyrisiko pas med Slag       

Høyrisiko pas med PAD      

Sum nye høyrisiko pasienter 19 849 19 849 19 849 19 849 19 849 

Andel som starter med Plavix 25% 30% 40% 50% 50% 

Antall som starter med Plavix 4 962 5 955 7 940 9 925 9 925 

Frafall pga dødelighet 149 179 238 298 298 

Sum antall nye pasienter 4 813 5 776 7 701 9 627 9 627 

Antall pasientmåneder fra nye pas 
(oppstart midtårs) 28 880 34 656 46 208 57 761 57 761 

Antall pasientmåneder fra tidligere års 
oppstart  44 822 99 505 163 753 248 485 353 086 

Sum antall pasientmåneder 73 703 134 162 209 962 306 246 410 847 

Fratrekk overlapp med refusjon akutt 
koronarsyndrom ("halvårseffekt") 2 441 728 2 930 074 3 906 765 4 883 457 4 883 457 

Kostnader ved behandling med Plavix 37 479 159 69 738 455 109 818 907 160 994 313 217 651 325 
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På bakgrunn av de høye budsjettkonsekvensene ved innvilgelse av forhåndsgodkjent 

refusjon for Plavix, ble saken oversendt departementet i påvente av Stortingets beslutning 

om opptak. 

 

I tiden som har gått siden oversendelsen til departementet har virkestoffet gått betydelig ned 

i pris. Klopidogrel ble utsatt for generisk konkurranse i 2009, og fikk innført trinnpris 

01.05.2011. I etterkant av dette er det gjennomført ytterligere et trinnpriskutt på 81 %. 

Bagatellgrensen som begrenset Legemiddelverkets mulighetsrom for å fatte selvstendig 

beslutning har dessuten blitt økt fra 5 millioner til 25 millioner.  

 

På bakgrunn av disse endringene og tall fra HELFO som viser en betydelig mengde 

søknader om individuell stønad (ca. 2 500 per år) for klopidogrel ved disse bruksområdene, 

har Legemiddelverket oppdatert saken med nye budsjettberegninger.  

 

Legemiddelverkets vurdering  
I følge norske retningslinjer for behandling av akutt koronarsyndrom utarbeidet av norsk 

selskap for trombose og hemostase, anbefales behandling med ADP-reseptorhemmer i 12 

måneder etter en hendelse i kombinasjon med ASA (1). Dette er også i tråd med europeiske 

retningslinjer (2). 

 

Tidligere har klopidogrel vært den dominerende ADP-reseptorhemmeren. De nyere 

legemidlene tikagrelor og prasugrel har imidlertid dokumentert bedre effekt enn klopidogrel 

hos pasienter med akutt koronarsykdom. Tikagrelor har bredest indikasjon av disse to, mens 

bruk av prasugrel er begrenset til pasienter som skal til PCI. Med økt platehemmende effekt 

øker også risikoen for blødningskomplikasjoner. Hos pasienter med økt blødningsrisiko skal 

en derfor utvise forsiktighet med bruk av tikagrelor og prasugrel, og i slike tilfeller kan 

klopidogrel være et alternativ. Ved trippelbehandling (acetylsalisylsyre, warfarin, ADP-

reseptorantagonist) anbefales ikke tikagrelor eller prasugrel. Ved trippelbehandling benyttes 

klopidogrel.(3). 

 

Utvidet refusjon vil i hovedsak omfatte bruk utover den initielle 12 måneders behandlingen 

for bruksområdet som i dag er forhåndsgodkjent ved hjerteinfarkt og ustabil angina.  

I tillegg vil bruken omfatte sekundærprofylakse hos pasienter som har hatt iskemisk 

hjerneslag eller TIA og sekundærprofylakse ved etablert perifer arteriell sykdom (PAD). 

 

Pasientgrunnlag 

Legemiddelverket antar at utvidelse av forhåndsgodkjent refusjon for klopidogrel ikke vil 

øke antall pasienter som er aktuelle for behandling de neste 5 årene i vesentlig grad. Dette er 

basert på tre antagelser: 

 
Det antas at bruken av klopidogrel ved innvilgelse av utvidet refusjon fortsatt vil samsvare 
med dagens anbefalinger i kliniske retningslinjer (1, 2), både ved forlenget behandling 
utover ett år etter hjerteinfarkt og ustabil angina, som sekundærprofylakse 

 etter hjerneinfarkt/TIA og som sekundærprofylakse ved etablert perifer karsykdom 

(PAD). 
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 Mange av pasientene som har vært aktuelle for behandling med klopidogrel ved 

disse bruksområdene, har fått behandlingen dekket gjennom individuell stønad. 

Klopidogrel har vært tilgjengelig i mange år, og det anses som sannsynlig at 

markedet for en stor del har stabilisert seg.   

 Introduksjon av andre legemidler som konkurrerer om de samme pasienter (deler av 

indikasjonen) 

o Utvidet bruksområde for tikagrelor (Brilique) med refusjon for forlenget 

behandling utover 12 måneder etter akutt koronarsyndrom (hjerteinfarkt, 

ustabil angina), vil kunne ta noe markedsandeler fra klopidogrel.  

o Kombinasjonspreparater med dipyramidol og ASA ved sekundærforebygging 

av iskemisk slag fikk forhåndsgodkjent refusjon i 2008. Dipyramidol/ASA 

utgjør et behandlingsalternativ til klopidogrel. Behandlingsretningslinjer (2) 

tar ikke stilling til hvilket alternativ som bør velges. 

 

Kostnadsutvikling 

Plavix har siden vurderingen i 2007 vært tilgjengelig for aktuelle pasienter gjennom 

individuell stønad. Faktiske forbrukstall hentet fra Farmastat (presentert i tabellen under) 

viser at kostnadsutviklingen for klopidogrel er fallende (fra ca. 36 millioner kroner [AIP] i 

2011 til ca. 14 millioner kroner [AIP) i 2015. Omsetningstallene inkluderer alle preparater 

og skiller ikke på bruksområdene for klopidogrel. 
 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

B01AC04 
Klopidogrel 
omsetning 
(AIP)    35 747 524     21 542 507     17 829 620     14 004 041     14 375 483     11 338 626  
 

Forskjellen mellom forventet kostnadsutvikling beregnet i 2007 og faktiske tall fra 

Farmastat kan delvis forklares med inntredelse av generisk konkurranse og de to priskuttene 

virkestoffet har fått gjennom trinnpris-systemet. Årskostnad ved behandling med 

klopidogrel har som følge av dette blitt redusert fra ca. 6500 NOK til ca. 1300 NOK i 

perioden 2007 til 2016. I tillegg har tikagrelor (Brilique) fom. 2011 tatt en stadig større del 

av markedet ved behandling under det første året etter akutt koronarsyndrom (hjerteinfarkt, 

ustabil angina).  

 

Budsjettvirkning 
De estimerte budsjettvirkninger ved å innvilge utvidet forhåndsgodkjent refusjon for 
klopidogrel antas å være tilnærmet null dersom man antar at markedet har satt seg, dvs. 
ingen stor økning av pasient antallet. Dette kommer av at dette bruksområdet for behandling 
med klopidogrel allerede i dag dekkes av Folketrygden gjennom individuell stønad. Dersom 
det viser seg at å innvilge forhåndsgodkjent refusjon medfører en økning av 
pasientpopulasjonen som behandles med klopidogrel, vil kostnadene for Folketrygden øke 
sammenlignet med i dag. Legemiddelverket mener imidlertid at dette vil ha beskjeden 
innvirkning på budsjettet, og uansett ikke bringe budsjettkonsekvensene over dagens 
bagatellgrense på 25 millioner kroner i år 5. For eksempel vil en dobling av pasient antallet 
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fra dagens situasjon lede til en budsjettvirkning som er på nivå med dagens 
kostnadsutvikling dvs. ca. 13 millioner kroner (AUP). Dette anser vi som lite sannsynlig 
med tanken på konkurranse fra andre virkestoff og føringene behandlingsretningslinjene 
setter for bruken. 
 

 Etter Legemiddelverkets vurdering er de faglige kriteriene for forhåndsgodkjent 

refusjon i legemiddelforskriften § 14-13 oppfylt for klopidogrel både ved forlenget 

behandling utover ett år etter hjerteinfarkt og ustabil angina, som 

sekundærprofylakse etter hjerneinfarkt eller TIA og som sekundærprofylakse ved 

etablert perifer karsykdom (PAD). Legemiddelverket har på dette grunnlag vedtatt å 

føre virkestoffet opp i refusjonslisten, jf § 14-4 i legemiddelforskriften. 

 

Vedtak  

Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-21, er virkestoffet klopidogrel innvilget 

forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 med følgende informasjon: 

 

Refusjonsberettiget bruk:  

Forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser 

 

-Voksne pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), 

hjerneinfarkt (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell 

sykdom. 

-Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom. 

 

- Refusjon ytes også til pasienter som trenger forbehandling før en planlagt koronar     

intervensjon eller som har gjennomgått en koronar intervensjon med innleggelse av 

stent, samt til pasienter som har fått innsatt stent i halsarterier, intestinale arterier eller 

nyrearterier.  

 

Refusjonskoder: 

ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
A89 

 

K74 

K75 

K90 

K89 

 

K92 

 

K91 

Blodkarimplantat 

Problemer 

Angina pectoris ustabil 

Akutt hjerteinfarkt 

Hjerneinfarkt 

Transitorisk iskemisk 

anfall (TIA) 

Aterosklerose/perifer 

karsykdom 

Okklusjon og stenose av 

precerebrale arterier, uten 

hjerneinfarkt som følge 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

                 

- 

I20.0 

I21  

I22 

I63 

G45 

 

 

170.2 

 

 

173.9 

 

Z95.5 

 

 

Ustabil angina 

Akutt hjerteinfarkt 

Påfølgende hjerteinfarkt 

Hjerneinfarkt 
Forbigående cerebrale 

iskemiske anfall og besl. 

syndromer 

Aterosklerose arterie  

ekstremitet 

Uspesifisert sykdom i 

perifere kar  

Status med angioplastisk 

koronarimplantat og –

transplantat 

Status med andre spes. impl. 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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Z95.8 

 

I65              

og transpl. i hjerte og 

blodkar 

Okklusjon og stenose av 

precerebrale arterier, uten 

hjerneinfarkt som følge 

 

Vilkår: 

Ingen spesifiserte 

  

 
Vedtaket gjelder følgende varenummer: 023509, 020847, 092411, 020871, 092361, 117849, 

503311, 083721, 083710, 024937, 024924, 064281, 064270, 064699, 064677, 149940, 

149929, 078734 og 078721. 

 

Refusjonsinformasjonen skal fremkomme tydelig i alt markedsføringsmateriell.   

 

Vedtaket gjelder kun den indikasjon som søker har dokumentert gjennom søknaden. Får 

legemidlet godkjent en ny indikasjon er denne ikke omfattet av dette vedtaket.  

 

Preparatet er gitt refusjon med refusjonspris, jf legemiddelforskriften § 14-22. Refusjonspris 

er satt lik maksimalpris beregnet etter legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3. 

 

Vedtaket trer i kraft 01-12-2016. Forhåndsgodkjent refusjon gjelder tidligst fra denne dato, 

men ikke før markedsføringsdato i Norge. Vedtaket kan revurderes og endres dersom det 

tilkommer nye forhold som endrer grunnlaget eller premissene for refusjonsvedtaket, jf 

legemiddelforskriften § 14-27. 

 

Klage 

Vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagen sendes Statens 

legemiddelverk. For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage 

over forvaltningsvedtak.  

 

 

Publisering 

Statens legemiddelverk vil publisere refusjonsvedtaket på våre nettsider: 

www.legemiddelverket.no 
 
Vi vil imidlertid ikke publisere opplysninger som anses for å være forretningshemmeligheter 

etter taushetspliktbestemmelsen i legemiddelloven § 30: 

"Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller 

forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, 

tie med det han slik får vite." 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 

http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1004
http://www.legemiddelverket.no/
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