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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 stiller krav om 
at legemidlet er til behandling av alvorlig sykdom eller av risikofaktorer som med høy sannsynlighet 
vil medføre eller forverre alvorlig sykdom. Det kreves i tillegg at det er behov eller risiko for gjentatt 
behandling over en langvarig periode. 
 
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. forskrift om legemidler 
(legemiddelforskriften) § 14-5. 
 
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle 
pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 
omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt 
taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 
 
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til 
de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 
rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 
metodevurdering etter § 14-4 i legemiddelforskriften.  
 
Legemiddelverket vurderer hvert av de tre prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. 
Herunder vurderes relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. En kostnad-
effektbrøk beregnes vanligvis. Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen 
som er utredet i forbindelse med markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos 
EMA. Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, 
alvorlighet, angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved 
behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 
etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  
 
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen. 
 
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 
allmennheten (www.legemiddelverket.no). 
 
 
 

http://www.legemiddelverket.no/
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Oppsummering 
 
Formål:  
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for inklisiran (Leqvio) etter blåreseptforskriften § 2. 
 

Bakgrunn 

Inklisiran er et legemiddel til behandling av høyt kolesterol (hyperkolesterolemi). 
Nytte/risikoforholdet ved behandling av hyperkolesterolemi er dokumentert gjennom utstedelse av 
markedsføringstillatelse. Inklisiran er et behandlingsalternativ til PCSK9-hemmerne evolokumab 
(Repatha) og alirokumab (Praluent).  
 
I dag ytes individuell stønad til evolokumab og alirokumab, etter blåreseptforskriften § 3. Stønad ytes 
til en avgrenset gruppe pasienter med hyperkolesterolemi som oppfyller visse vilkår nedfelt i egne 
refusjonsavtaler som har vært gjeldende siden mai 2017.  
 
Legemiddelverket har gjort metodevurderinger av PCSK9-hemmerne evolokumab (1) og alirokumab 
(2) for flere pasientgrupper enn de som i dag omfattes av refusjonskontrakter, og evolokumab ble 
vurdert å være kostnadseffektiv behandling i avgrensede pasientpopulasjoner, etter at leverandøren 
tilbød å senke prisen ytterligere. Foreløpig ytes det likevel ikke stønad til disse pasientene ettersom 
kostnadene ved å utvide pasientgruppen overstiger Legemiddelverkets fullmaktsgrense. Saken er 
derfor oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling. 
 
Legemiddelverkets vurdering av inklisiran tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Novartis. 
 

Effektdokumentasjon 

Kliniske studier viser at inklisiran, som tilleggsbehandling til annen lipidsenkende behandling, senker 

LDL-C hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig reduksjon med dagens standardbehandling 

(statin i kombinasjon med ezetimib). Effekt av inklisiran på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 

har ennå ikke blitt fastslått. Legemiddelverket mener at effekten på reduksjon i LDL-kolesterol er 

godt dokumentert. Novartis har utført indirekte sammenlikninger av effekt og sikkerhet for inklisiran 

versus komparatorer ved hjelp av nettverksmetaanalyser (NMA). I analysene har Novartis 

sammenliknet nedgang i LDL-C, økning i HDL-C, og behandlingsavbrudd totalt og grunnet bivirkninger 

i tre pasientpopulasjoner. Legemiddelverket mener de innsendte analysene viser at inklisiran har 

sammenliknbar effekt på endring av LDL-C  forekomst av 

behandlingsavbrudd grunnet bivirkninger med evolokumab på kort sikt. Analysene viser om lag 

tilsvarende resultater ved sammenlikning mot alirokumab. Spredningsintervallene er vide, og 

resultatene er dermed usikre. Langtidseffekt og sikkerhet kan ikke vurderes ut fra foreliggende data. 

 

Langvarighet 

Legemiddelverket mener at behandling av hyperkolesterolemi oppfyller krav om langvarig 

behandling i blåreseptforskriften. 

 

Alvorlighet og prognosetap 

Legemiddelverket vurderer at hyperkolesterolemi oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften. 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har i metodevurderingen av evolokumab beregnet alvorligheten for 
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alle de aktuelle pasientpopulasjonene (1). Alvorlighet er beregnet som absolutt prognosetap (APT) og 
ligger på mellom 4 og 10 kvalitetsjusterte leveår (QALY) for de aktuelle pasientpopulasjonene 
behandlet med dagens standardbehandling med statiner og ezetimib. 
 
Kostnadseffektivitet  
Inklisiran er sammenlignet med evolokumab i en kostnadsminimeringsanalyse som innebærer at det 
antas sammenlignbar klinisk effekt og sikkerhet. For at inklisiran skal kunne anses som 
kostnadseffektiv behandling må årlige behandlingskostnader være lik eller lavere enn andre 
behandlinger med PCSK9-hemmer som i dag dekkes av folketrygden eller som er funnet 
kostnadseffektive i pasientgrupper utover de som er omfattet av dagens refusjonskontrakter. Dette 
omfatter nedenstående pasientgrupper og prisbetingelser: 
 

1. Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale gitt at legemiddelprisen for 
inklisiran reduseres til samme nivå (eller lavere) som prisen på evolokumab som ligger til 
grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende pasientgrupper: 
 

o Familiær hyperkolesterolemi (FH):   LDL-C ≥ 5 mmol/l  
o Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):  LDL-C ≥ 4 mmol/l  

 
2. Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 

metodevurderingen av evolokumab, gitt at legemiddelprisen for inklisiran reduseres til 
samme nivå (eller lavere) som den konfidensielle refusjonsprisen tilbudt av Amgen i 
forbindelse med metodevurderingen av evolokumab (januar 2019). Denne refusjonsprisen er 
lavere enn prisen som ligger til grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende 
pasientgrupper: 
 

o FH primær forebygging     LDL-C > 3,6 mmol/l 
o FH sekundær forebygging    LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD        LDL-C > 3,6 mmol/l 
o ASCVD med diabetes     LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser  LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD med tidligere hjerteinfarkt   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 
3. For pasientgrupper med lavere krav til LDL-C nivå enn det som er nevnt i punkt 2 må 

legemiddelprisene reduseres ytterligere for at behandling skal kunne anses som 
kostnadseffektiv. Dette gjelder både evolokumab og alirokumab, og dermed også inklisiran. 

 
Budsjettkonsekvenser 
Legemiddelverket har beregnet budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved 
forskjellige estimater av antall pasienter som er aktuelle for behandling: 
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Tabell 1 Forklaring av de forskjellige gruppene som det beregnes budsjettkonsekvenser for. 

Gruppe Pasientgruppe og kriterier for LDL-C 

1 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale: 
- Familiær hyperkolesterolemi (FH):                                LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):      LDL-C ≥ 4 mmol/l   

 

2 Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab: 

- FH primær forebygging:     LDL-C > 3,6 mmol/l 
- FH sekundær forebygging:   LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD:       LDL-C > 3,6 mmol/l 
- ASCVD med diabetes:    LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser: LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 

3 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (gruppe 1) + ASCVD pasienter med 
tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l: 

- FH:                               LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- ASCVD:                            LDL-C ≥ 4 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:                                LDL-C ≥ 3,6 mmol/l 

 

 

• Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (scenario 1):  
Basert på data og antagelser har det blitt estimert at budsjettvirkninger for folketrygdens 
legemiddelbudsjett ved maks AUP er på:  

- 202 millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

- 216 millioner NOK i det året med størst budsjettkonsekvens dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Dersom legemiddelpriser for PCSK9-hemmere er basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva., blir 
budsjettkonsekvensene: 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 
Budsjettkonsekvenser for pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab (scenario 2) og pasientgruppene som omfattes av dagens 
refusjonsavtale + ASCVD pasienter med tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l (scenario 3) og 
budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet vises i Appendiks 4. 
 
Budsjettkonsekvensene ved å inngå refusjonskontrakt for inklisiran, på samme økonomiske vilkår, og 
for de gruppene som i dag er omfattet av refusjonskontraktene, antas ikke å gi en betydelig merutgift 
for folketrygden sammenlignet med dagens situasjon. Dersom pasientgruppene utvides utover de 
gruppene som i dag er dekket, vil Legemiddelverkets fullmaktsgrense overskrides. En slik utvidet bruk 
kan ikke godkjennes før det er bevilget ytterligere budsjettmidler. For at inklisiran skal være 
kostnadseffektiv også for disse pasientgruppene, må kostnadene ikke overstige de som er tilbudt av 
Amgen for denne utvidede pasientgruppen. 
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Legemiddelverkets totalvurdering 

Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Inklisiran kan kun anses som kostnadseffektiv behandling dersom behandlingskostnaden ved 
inklisiran reduseres til samme nivå (eller lavere) som evolokumab og alirokumab for den 
pasientpopulasjonen som er omfattet av dagens refusjonskontrakter. Hvilken prisreduksjon som må 
til for at inklisiran skal kunne anses som kostnadseffektiv behandling for ytterligere pasienter er, som 
nevnt i avsnittet om kostnadseffektivitet over, avhengig av hvilke pasientgrupper man vurderer. 
 
Budsjettkonsekvensene ved å inngå refusjonskontrakt for inklisiran, på samme økonomiske vilkår, og 
for de gruppene som i dag er omfattet av refusjonskontraktene, antas ikke å gi en betydelig merutgift 
for folketrygden sammenlignet med dagens situasjon. Dersom pasientgruppene utvides utover de 
gruppene som i dag er dekket, vil Legemiddelverkets fullmaktsgrense overskrides. En slik utvidet bruk 
kan ikke godkjennes før det er bevilget ytterligere budsjettmidler. 
 
Legemiddelverket vil ta initiativ til prisforhandlinger for pasientpopulasjonen som omfattes av 
dagens refusjonskontrakter1.  
 
 
 

 

 
 
  

 
1 Novartis har per dags dato (07.06.2022) gitt et konfidensielt pristilbud via Sykehusinnkjøp HF for samme 
populasjon som dagens refusjonskontrakt for PCSK9-hemmerne omfatter. 
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3-siders sammendrag 
 
Metode og bakgrunn 
Hurtig metodevurdering av legemiddelet Leqvio (inklisiran). Legemiddelverket har vurdert 
prioriteringskriteriene knyttet til nytte, ressursbruk og alvorlighet, samt usikkerhet i 
dokumentasjonen og budsjettkonsekvenser. Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon 
innsendt av Novartis. 
 
Inklisiran er et legemiddel til behandling av høyt kolesterol (hyperkolesterolemi). 
Nytte/risikoforholdet ved behandling av hyperkolesterolemi er dokumentert gjennom utstedelse av 
markedsføringstillatelse. Inklisiran er et behandlingsalternativ til PCSK9-hemmerne evolokumab 
(Repatha) og alirokumab (Praluent). I dag kan evolokumab og alirokumab gis ved individuell stønad til 
pasienter som oppfyller visse vilkår. Disse er nedfelt i refusjonsavtaler som har vært gjeldende siden 
mai 2017. Legemiddelverket har gjort metodevurderinger av PCSK9-hemmerne evolokumab (1) og 
alirokumab (2) for flere pasientgrupper enn de som i dag omfattes av refusjonskontrakter, og 
evolokumab ble vurdert å være kostnadseffektiv behandling i avgrensede pasientpopulasjoner, etter 
at leverandøren tilbød å senke prisen ytterligere. Til tross for at kostnadseffektivitet ble vist, er ikke 
evolokumab tatt i bruk i disse pasientpopulasjonene fordi Legemiddelverkets fullmaktsgrense på 100 
millioner kroner i et av de fem første årene ville overskrides. Saken ble derfor oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet for videre behandling i 2019. Legemiddelverkets vurdering av inklisiran tar 
utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Novartis. 
 
Pasientgrunnlag i Norge 
Pasientene som er omfattet av metodevurderingen er pasienter med familiær hyperkolesterolemi 
(FH) i primær- og sekundærprofylaktisk behandling og pasienter med etablert aterosklerotisk 
kardiovaskulær sykdom med høy risiko for kardiovaskulære hendelser i sekundærprofylaktisk 
behandling. 
 
Langvarighet 
Behandling av hyperkolesterolemi oppfyller krav om langvarig behandling i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighet og prognosetap 
Legemiddelverket vurderer at hyperkolesterolemi oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften. 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har i metodevurderingen av evolokumab beregnet alvorligheten for 
alle de aktuelle pasientpopulasjonene (1). Alvorlighet er beregnet som absolutt prognosetap (APT) og 
ligger på mellom 4 og 10 kvalitetsjusterte leveår (QALY) for de aktuelle pasientpopulasjonene 
behandlet med dagens standardbehandling med statiner og ezetimib. 
 
Behandling i norsk klinisk praksis 
Lipidsenkende behandling inngår som del av forebygging av hjerte- og karsykdom. Behandlingsmål 
for low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C), det «dårlige kolesterolet», og valg av legemidler 
baseres på pasientenes kardiovaskulære risiko avhengig av alder, andre sykdommer og tilstander, 
eksempelvis diabetes og tidligere kardiovaskulære hendelser. Anbefalingene er beskrevet i Nasjonal 
faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom, sist revidert mars 2018 (3).  
 
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Kliniske studier viser at inklisiran, som tilleggsbehandling til annen lipidsenkende behandling, senker 
LDL-C hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig reduksjon med dagens standardbehandling 
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(statin i kombinasjon med ezetimib). Effekt av inklisiran på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 
har ennå ikke blitt fastslått. Legemiddelverket mener at effekten på reduksjon i LDL-kolesterol er 
godt dokumentert. Novartis har utført indirekte sammenlikninger av effekt og sikkerhet for inklisiran 
versus komparatorer ved hjelp av nettverksmetaanalyser (NMA). I analysene har Novartis 
sammenliknet nedgang i LDL-C, økning i HDL-C og behandlingsavbrudd totalt og grunnet bivirkninger 
i tre populasjoner. Legemiddelverket vurderer at analysene viser at inklisiran ser ut til å gi numerisk 
mindre nedgang i LDL-C  i HDL-C fra baseline enn evolokumab, men vurderer at 
inklisiran ikke ser ut til å være signifikant dårligere enn evolokumab basert på de analysene som er 
gjennomført og med data basert på 12 og 24 ukers oppfølgingstid. For uønskede hendelser som ledet 
til behandlingsavbrudd og totalt antall behandlingsavbrudd vurderer Legemiddelverket at inklisiran 

 enn evolokumab på kort sikt. Analysene viser om lag tilsvarende 
resultater for sammenlikning mot alirokumab. Langtidseffekt og sikkerhet kan ikke vurderes ut fra 
foreliggende data. Legemiddelverket mener at klinisk effekt og sikkerhet av behandling med 
inklisiran er sammenlignbar med behandling med PCSK9-hemmere evolokumab og alirokumab. 
 
Sikkerhet 
Inklisiran kan gi bivirkninger på injeksjonsstedet. I de pivotale studiene forekom bivirkninger på 
injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo. Alle disse 
bivirkningene var av mild eller moderat alvorlighetsgrad, forbigående og gikk over uten 
følgetilstander. De ulike typene reaksjoner som ble observert var: reaksjon på injeksjonsstedet (3,1 
%), smerter på injeksjonsstedet (2,2 %), erytem (hudrødme) på injeksjonsstedet (1,6 %) og utslett på 
injeksjonsstedet (0,7 %). Legemiddelverket mener at effekt og sikkerhet av inklisiran er godt 
dokumentert. 
 

Kostnadseffektivitet  
Inklisiran er sammenlignet med evolokumab i en kostnadsminimeringsanalyse som innebærer at det 
antas sammenlignbar klinisk effekt og sikkerhet. For at inklisiran skal kunne anses som 
kostnadseffektiv behandling må årlige behandlingskostnader være lik eller lavere enn andre 
behandlinger med PCSK9-hemmer som i dag dekkes av folketrygden eller som er funnet 
kostnadseffektive i pasientgrupper utover de som er omfattet av dagens refusjonskontrakter. Dette 
omfatter nedenstående pasientgrupper og prisbetingelser: 
 

1. Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale gitt at legemiddelprisen for 
inklisiran reduseres til samme nivå (eller lavere) som prisen på evolokumab som ligger til 
grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende pasientgrupper: 
 

o Familiær hyperkolesterolemi (FH):   LDL-C ≥ 5 mmol/l  
o Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):  LDL-C ≥ 4 mmol/l  

 
2. Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 

metodevurderingen av evolokumab, gitt at legemiddelprisen for inklisiran reduseres til 
samme nivå (eller lavere) som den konfidensielle refusjonsprisen tilbudt av Amgen i 
forbindelse med metodevurderingen av evolokumab (januar 2019). Denne refusjonsprisen er 
lavere enn prisen som ligger til grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende 
pasientgrupper: 
 

o FH primær forebygging     LDL-C > 3,6 mmol/l 
o FH sekundær forebygging    LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD        LDL-C > 3,6 mmol/l 
o ASCVD med diabetes     LDL-C > 2,6 mmol/l 
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o ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser  LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD med tidligere hjerteinfarkt   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 
3. For pasientgrupper med lavere krav til LDL-C nivå enn det som er nevnt i punkt 2 må 

legemiddelprisene reduseres ytterligere for at behandling skal kunne anses som 
kostnadseffektiv. Dette gjelder både evolokumab og alirokumab, og dermed også inklisiran. 

 
Budsjettkonsekvenser 
Legemiddelverket har vist budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved forskjellige 
estimater av antall pasienter som er aktuelle for behandling: 
 
Tabell 2 Forklaring av de forskjellige gruppene som det beregnes budsjettkonsekvenser for. 

Gruppe Pasientgruppe og kriterier for LDL-C 

1 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale: 
- Familiær hyperkolesterolemi (FH):                                LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):      LDL-C ≥ 4 mmol/l   

 

2 Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab: 

- FH primær forebygging:     LDL-C > 3,6 mmol/l 
- FH sekundær forebygging:   LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD:       LDL-C > 3,6 mmol/l 
- ASCVD med diabetes:    LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser: LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 

3 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (gruppe 1) + ASCVD pasienter med 
tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l: 

- FH:                               LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- ASCVD:                            LDL-C ≥ 4 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:                                LDL-C ≥ 3,6 mmol/l 

 

 

• Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (scenario 1):  
Basert på data og antagelser har det blitt estimert at budsjettvirkninger for folketrygdens 
legemiddelbudsjett ved maks AUP er på:  

- 202 millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

- 216 millioner NOK i det året med størst budsjettkonsekvens dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Dersom legemiddelpriser for PCSK9-hemmere er basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva., blir 
budsjettkonsekvensene: 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 
Budsjettkonsekvenser for pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab (scenario 2) og pasientgruppene som omfattes av dagens 
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refusjonsavtale + ASCVD pasienter med tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l (scenario 3) og 
budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet vises i Appendiks 4. 
 
Budsjettkonsekvensene ved å inngå refusjonskontrakt for inklisiran, på samme økonomiske vilkår, og 
for de gruppene som i dag er omfattet av refusjonskontraktene, antas ikke å gi en betydelig merutgift 
for folketrygden sammenlignet med dagens situasjon. Dersom pasientgruppene utvides utover de 
gruppene som i dag er dekket, vil Legemiddelverkets fullmaktsgrense overskrides. En slik utvidet bruk 
kan ikke godkjennes før det er bevilget ytterligere budsjettmidler. For at inklisiran skal være 
kostnadseffektiv også for disse pasientgruppene, må kostnadene ikke overstige de som er tilbudt av 
Amgen for denne utvidede pasientgruppen. 
 
Legemiddelverkets totalvurdering  
Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Inklisiran kan kun anses som kostnadseffektiv behandling dersom behandlingskostnaden ved 
inklisiran reduseres til samme nivå (eller lavere) som evolokumab og alirokumab for den 
pasientpopulasjonen som er omfattet av dagens refusjonskontrakter. Hvilken prisreduksjon som må 
til for at inklisiran skal kunne anses som kostnadseffektiv behandling for ytterligere pasienter er, som 
nevnt i avsnittet om kostnadseffektivitet over, avhengig av hvilke pasientgrupper man vurderer. 
 
Budsjettkonsekvensene ved å inngå refusjonskontrakt for inklisiran, på samme økonomiske vilkår, og 
for de gruppene som i dag er omfattet av refusjonskontraktene, antas ikke å gi en betydelig merutgift 
for folketrygden sammenlignet med dagens situasjon. Dersom pasientgruppene utvides utover de 
gruppene som i dag er dekket, vil Legemiddelverkets fullmaktsgrense overskrides. En slik utvidet bruk 
kan ikke godkjennes før det er bevilget ytterligere budsjettmidler. 
 
Legemiddelverket vil ta initiativ til prisforhandlinger for pasientpopulasjonen som omfattes av 
dagens refusjonskontrakter2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Novartis har per dags dato (07.06.2022) gitt et konfidensielt pristilbud via Sykehusinnkjøp HF for samme 
populasjon som dagens refusjonskontrakt for PCSK9-hemmerne omfatter. 
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1 Bakgrunn 

 Problemstilling 
Inklisiran er et behandlingsalternativ til PCSK9-hemmerne evolokumab (Repatha) og alirokumab 
(Praluent). Antall norske pasienter som får behandling med disse PCSK9-hemmerne har økt de siste 
årene. I 2020 var det ifølge Reseptregisteret omtrent 900 brukere hver av alirokumab og 
evolokumab. 
 
I dag kan det ytes individuell stønad etter blåreseptforskriftens § 3, til evolokumab og alirokumab for 
pasienter som oppfyller visse vilkår3. Kriteriene for hvilke pasienter dette gjelder er nedfelt i 
refusjonsavtaler som har vært gjeldende siden mai 2017. 
 
I en metodevurdering av evolokumab (1) har Legemiddelverket identifisert ytterligere 
pasientgrupper hvor behandling med PCSK9-hemmere er vist å være kostnadseffektiv (se Tabell 3), 
under forutsetning av tilbud om redusert pris. Til tross for at kostnadseffektivitet ble vist, er ikke 
evolokumab tatt i bruk i disse pasientpopulasjonene siden budsjettkonsekvensene ville overstige 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense. Saken er derfor oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) som budsjettsak. 
 
Tabell 3 Pasientpopulasjoner som inngår i metodevurderingen for evolokumab (1) 

Pasientpopulasjon LDL-C (mmol/l) 

1. FH primær forebygging4 > 3,6 mmol/l 

2. FH sekundær forebygging4 > 2,6 mmol/l 

3. ASCVD5 > 3,6 mmol/l 

4. ASCVD med diabetes > 2,6 mmol/l 

5. ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser > 2,6 mmol/l 

 
3 Helfo kan innvilge individuell stønad på blå resept til pasienter som har en av følgende tilstander:  

- Familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og som har LDL-kolesterol 5 mmol/l eller høyere 
under pågående behandling 

- Hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-
kolesterol 4 mmol/l eller høyere under pågående behandling 

- Hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling.  
Du må kunne vise til at pasienten har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib. Se 
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-
stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-
hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad for mer 
informasjon.  
4 Det er kun evolokumab (Repatha) som er indisert hos både pasienter med homozygot familiær 
hyperkolesterolemi (HoFH) og pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH). 
5 ASCVD inkluderer akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt eller ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- 
eller annen arteriell revaskularisering, angina pectoris, iskemisk slag og symptomatisk PAD (perifer arteriell 
sykdom) 

https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad
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6. ASCVD med tidligere hjerteinfarkt > 2,6 mmol/l 

LDL-C = low-density lipoprotein kolesterol FH = familiær hyperkolesterolemi. ASCVD = aterosklerotisk kardiovaskulær 
sykdom. CV = kardiovaskulær.  

 
De samme pasientpopulasjonene vil være aktuelle for behandling med inklisiran.  
 

 Hyperkolesterolemi 
Hyperkolesterolemi er forhøyede konsentrasjoner av kolesterol i blodet, inkludert forhøyede verdier 
av det «dårlige kolesterolet», low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C). Forhøyet nivå av LDL-C gir 
økt risiko for kardiovaskulær sykdom fordi lengre tids forhøyet kolesterol fremskynder oppbygging av 
fettavleiringer i blodårene (aterosklerose). Fettavleiringene kan føre til forsnevringer i blodårene som 
forsyner hjerte, hjerne og annet vev med oksygen og forårsake iskemi. Over tid kan også deler av 
fettavleiringene frigjøres ut i blodbanene og danne en blodpropp. Primær hyperkolesterolemi er 
assosiert med en underliggende genetisk årsak, som kan være forårsaket av en enkelt genetisk defekt 
(familiær), eller en kombinasjon av flere gener og diett, samt andre faktorer som røyking og fysisk 
inaktivitet (ikke-familiær) (4). Reseptregisteret viser at 613 358 nordmenn fikk utlevert ett eller flere 
kolesterolsenkende legemidler i 2020 (5), tilsvarende 11,4 % av befolkningen. 
 
Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en dominant arvelig tilstand hvor pasienten har en mutasjon i 
genet for LDL-reseptoren, apolipoprotein B (bindingsstedet for LDL-reseptoren på LDL) eller PCSK9 
(regulerer degradering/resirkulering av LDL-reseptor). Genfeilen fører til redusert opptak av LDL i 
lever og dermed forhøyede nivåer av LDL-kolesterol i blodet selv om man er slank, fysisk aktiv og 
spiser sunt. FH deles i to hovedtyper: heterozygot og homozygot FH. Ved heterozygot FH (HeFH) har 
man et normalt gen og et defekt gen. LDL-opptak blir redusert med cirka 50 % og typisk har voksne 
personer med FH totalkolesterol på ~8 mmol/l (ideelt er totalkolesterol < 5 mmol/l hos friske 
voksne). Sykdommen er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom også fra ung alder, men 
risikoen varierer fra familie til familie og påvirkes blant annet av røyking og kolesterolnivå. 
Kolesterolsenkende behandling reduserer imidlertid den økte risikoen betydelig. I Norge er det 
estimert at mellom 17 000 (1 av 300) og 25 000 (1 av 200) nordmenn har HeFH, men mange er 
udiagnostiserte (4, 6, 7). I følge Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi ved 
Oslo Universitetssykehus har til nå i overkant av 9 000 personer i Norge blitt diagnostiserte med 
HeFH (8). Ved homozygot FH (HoFH) har pasienten 2 mutasjoner og nesten ikke LDL-opptak. 
Kolesterolverdier er typisk 15-30 mmol/l, og hjerte- og karsykdom oppstår i barneårene. HoFH er 
svært sjeldent, og kun 12 personer har den homozygote formen i Norge i dag (6). 
 
Dyslipidemi betegner et misforhold i blodets sammensetning av totalkolesterol, det «gode 
kolesterolet» (HDL-C) og triglyserider (9). Dyslipidemi gir, som hyperkolesterolemi, økt risiko for 
hjerte- og karsykdommer. Statistikk fra Hjerte- og karregisteret viser at totalt 341 981 pasienter ble 
registrert med en hjerte- og karlidelse i forbindelse med sykehusinnleggelse eller poliklinisk 
konsultasjon i 2018 i Norge (10). Stadig flere pasienter overlever slike hendelser og har behov for 
kolesterolsenkende behandling for å unngå ytterligere hendelser. 
 

 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 
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ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (11). Dette kriteriet får kun betydning 
dersom kostnadseffektivitet vurderes ved hjelp av en kostnad-per-QALY analyse. I denne 
metodevurderingen er det gjort en kostnadsminimeringsanalyse, som forutsetter tilnærmet like god 
effekt av intervensjonen som av komparator, og samtidig ikke høyere kostnader enn komparator. 
Novartis og Legemiddelverket har derfor ikke utført beregninger av alvorlighetsgrad.  
 
Legemiddelverket har i metodevurderingen av evolokumab beregnet alvorligheten for alle de 
aktuelle pasientpopulasjonene (1). Alvorlighet er beregnet som absolutt prognosetap (APT) og ligger 
på mellom 4 og 10 kvalitetsjusterte leveår (QALY) for de aktuelle pasientpopulasjonene behandlet 
med dagens standardbehandling med statiner og ezetimib. 
 
Legemiddelverket vurderer at hyperkolesterolemi oppfyller kriteriet om alvorlighet i 
blåreseptforskriften. 
 

 Behandling av hyperkolesterolemi (3. linje)  

1.4.1 Behandling med inklisiran (Leqvio) 
• Indikasjon 

Hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi 
Inklisiran er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-
familiær) eller blandet dyslipidemi, som tillegg til diett: 

1. i kombinasjon med et statin eller statin sammen med andre lipidsenkende behandlinger hos 
pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med maksimal tolerert dose av et statin, eller 

2. alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er 
statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert. 
 

• Virkningsmekanisme 

Inklisiran er en kolesterolsenkende, dobbelttrådet, liten interfererende ribonukleinsyre (RNA) som 
hemmer proprotein konvertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)-syntesen. PCSK9 bindes til LDL-
reseptorer og bidrar til nedbrytning av LDL-reseptorene i lever. Inaktivering av PCSK9 fører til 
redusert nedbrytning og dermed økt resirkulering av LDL-reseptorer til overflaten av levercellene, og 
dermed fjernes mer LDL-kolesterol fra blodbanen. Virkningsmekanismen til inklisiran skiller seg fra de 
andre PCSK9-hemmerne.  
 

• Dosering 

Anbefalt dose er 284 mg inklisiran administrert som en enkelt subkutan injeksjon: Initielt, igjen etter 
3 måneder og deretter hver 6. måned. Inklisiran er tiltenkt administrert av helsepersonell.  
 

• Bivirkninger 

Inklisiran kan gi bivirkninger på injeksjonsstedet. I de pivotale studiene forekom bivirkninger på 
injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo. Andelen 
pasienter i hver gruppe som seponerte behandling på grunn av bivirkninger på injeksjonsstedet var 
henholdsvis 0,2 % og 0,0 %. Alle disse bivirkningene var av mild eller moderat alvorlighetsgrad, 
forbigående og gikk over uten følgetilstander. De ulike typene reaksjoner som ble observert var: 
reaksjon på injeksjonsstedet (3,1 %), smerter på injeksjonsstedet (2,2 %), erytem (hudrødme) på 
injeksjonsstedet (1,6 %) og utslett på injeksjonsstedet (0,7 %). 
 
For mer utfyllende opplysninger henvises det til preparatomtalen av inklisiran (12). 
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1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Behandling av hyperkolesterolemi innebærer diett- og livsstilsendringer (røykeslutt, vektnedgang, 
økt fysisk aktivitet) og behandling med lipidsenkende legemidler. Behandlingsmål for LDL-C 
og valg av legemidler baseres på pasientenes kardiovaskulære risiko avhengig av alder, andre 
sykdommer og tilstander, eksempelvis diabetes og tidligere kardiovaskulære hendelser. 
Anbefalingene er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom, 
sist revidert mars 2018 (3).  
 
Ved primærforebyggende behandling av FH-pasienter, som har et høyt LDL-C fra fødselen eller fra 
ung alder med betydelig økning i risiko for kardiovaskulære hendelser, anbefales et behandlingsmål 
for LDL-C på under 2,5 mmol/l. Et enda lavere mål for LDL-C på < 1,8 mmol/l anbefales ved familiære 
hyperlipidemier i primærprofylakse når statinbehandlingen startet først etter 40 år (på grunn av den 
høye kolesterolbelastningen) eller ved tilleggsrisiko i form av diabetes, samt ved sekundærprofylakse 
(påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD)) uavhengig av alder. 
 
Ved sekundærforebyggende behandling er generelt behandlingsmål for LDL-C < 1,8 mmol/l. 
 
European Society of Cardiology (ESC) og European Atherosclerosis Society (EAS) har definert 
behandlingsmål for LDL-C som avviker fra behandlingsmålene i de norske retningslinjene (13): 
 
Tabell 4 Behandlingsmål for LDL-C i norske og europeiske behandlingsretningslinjer. 

Pasientpopulasjon Norske retningslinjer  Europeiske retningslinjer 

FH primær forebyggende behandling uten store 
risikofaktorer 

LDL-C < 2,5 mmol/l LDL-C < 1,8 mmol/l 

FH primær forebyggende behandling med store 
risikofaktorer, eller FH sekundær forebyggende 
behandling 

LDL-C < 1,8 mmol/l LDL-C < 1,4 mmol/l 

Sekundær forebyggende behandling (påvist ASCVD)  LDL-C < 1,8 mmol/l LDL-C < 1,4 mmol/l 

  
Det har ikke vært noen oppdatering av de norske retningslinjene etter publiseringen av de 
europeiske retningslinjene i 2019. Norske klinikere Legemiddelverket har konferert med sier at både 
de norske og europeiske behandlingsmålene blir brukt i norsk klinisk praksis.  
 
Statiner er førstevalg når legemiddelbehandling er aktuelt. Dersom statiner ikke tolereres eller 
lipidnivåene på høyeste dose blir liggende vesentlig over behandlingsmål vurderes tilleggsbehandling 
med ezetimib. Deretter kan behandling med PCSK9-hemmere (evolokumab eller alirokumab) være 
aktuelt ved fortsatt utilstrekkelig lipidkontroll.  
 
De norske nasjonale retningslinjene angir ikke ved hvilke terskelverdier for LDL-C man bør vurdere å 
legge til PCSK9-hemmere i behandlingen. I dagens refusjonsavtaler ligger følgende krav til LDL-C nivå 
til grunn: 

1. Familiær hyperkolesterolemi: LDL-C ≥ 5 mmol/l under pågående behandling med maksimalt 
tolererbare doser av statin og/eller ezetimib. 
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2. Hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon): LDL-C ≥ 4 
mmol/l under pågående behandling med maksimalt tolererbare doser av statin og/eller 
ezetimib. 
 

1.4.3 Komparator 
Ifølge de nasjonale retningslinjene og norske klinikere Legemiddelverket har konsultert, vil inklisiran, 
i tråd med markedsføringstillatelsen, bli brukt som tillegg til optimal lipidsenkende behandling hos 
pasienter som ikke når sine behandlingsmål. Det vil si at inklisiran vil komme i tredjelinjebehandling 
som tillegg til standardbehandling med statiner og ezetimib, og at inklisiran dermed vil være et 
alternativ til PCSK9-hemmerne evolokumab og alirokumab. 
 
Legemiddelverket har tidligere gjort metodevurderinger av PCSK9-hemmerne evolokumab (1) og 
alirokumab (2). Evolokumab ble etter en betydelig reduksjon i pris vurdert å være kostnadseffektiv 
behandling i de avgrensede pasientpopulasjoner som er beskrevet i Tabell 3. Dette på bakgrunn av at 
det ble tilbudt en høyere rabatt enn den som ligger til grunn for dagens refusjonsavtaler. Til tross for 
at kostnadseffektivitet ble vist, er ikke evolokumab tatt i bruk i disse pasientpopulasjonene i påvente 
av videre behandling i HOD (grunnet overskridelse av Legemiddelverkets fullmaktsgrense). I 
metodevurderingen av alirokumab ligger de samme pasientpopulasjonene og avgrensinger til grunn. 
Effekt og sikkerhet ble vurdert å være tilsvarende for de to PCSK9-hemmerene, men på grunn av at 
tilbudt avtalepris for alirokumab var høyere enn tilbudt avtalepris for evolokumab, ble alirokumab 
vurdert å ikke være kostnadseffektiv i de aktuelle pasientpopulasjonene.  
 
Legemiddelverket anser evolokumab som riktig komparator for å vurdere kostnadseffektivitet av 
inklisiran når det gjelder populasjonen beskrevet i Tabell 3. 
 

 Pasientpopulasjon 
Som beskrevet tidligere, ble evolokumab vurdert å være kostnadseffektiv behandling i avgrensede 
pasientpopulasjoner angitt i tabellen under (1). De aktuelle pasientpopulasjonene er definert på 
bakgrunn av europeiske anbefalinger for bruk av PCSK9-hemmere og tilbakemeldinger fra norske 
klinikere. De samme pasientpopulasjonene ligger til grunn for Novartis sin søknad om 
forhåndsgodkjent refusjon for inklisiran. 
 
Tabell 5 Pasientpopulasjoner som inngår i metodevurderingene for evolokumab (1), alirokumab (2) og inklisiran. 

Pasientpopulasjon LDL-C (mmol/l) 

1. FH primær forebygging6 > 3,6 mmol/l 

2. FH sekundær forebygging6 > 2,6 mmol/l 

3. ASCVD7 > 3,6 mmol/l 

 
6 Det er kun evolokumab (Repatha) som er indisert hos både pasienter med homozygot familiær 
hyperkolesterolemi (HoFH) og pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH). 
7 ASCVD inkluderer akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt eller ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- 
eller annen arteriell revaskularisering, angina pectoris, iskemisk slag og symptomatisk PAD (perifer arteriell 
sykdom) 
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4. ASCVD med diabetes > 2,6 mmol/l 

5. ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser > 2,6 mmol/l 

6. ASCVD med tidligere hjerteinfarkt > 2,6 mmol/l 

LDL-C = low-density lipoprotein kolesterol FH = familiær hyperkolesterolemi. ASCVD = aterosklerotisk kardiovaskulær 
sykdom. CV = kardiovaskulær.  
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2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
Klinisk effekt av inklisiran til behandling av hyperkolesterolemi er dokumentert i forbindelse med 
utstedelse av markedsføringstillatelse (MT). Dokumentasjonsgrunnlaget for godkjenningen av 
indikasjonen som omtales i denne metodevurderingen er basert på tre randomiserte, 
dobbeltblindete, placebokontrollerte fase 3-studier i ulike pasientpopulasjoner: ORION-9, ORION-10 
og ORION-11.  
 
For å dokumentere den relative effekten av inklisiran sammenlignet med evolokumab er det sendt 
inn en indirekte sammenligning i form av en nettverksmetaanalyse (NMA). Det foreligger ingen 
relevante, direkte sammenlignende studier mellom inklisiran og evolokumab eller alirokumab.  
 
NMA bygger på et systematisk litteratursøk. Søkestrategi, søkeresultat og seleksjon av studier er 
dokumentert og nærmere beskrevet i Appendiks 1 Systematisk litteratursøk. 
  

 Oversikt over relevante, innsendte studier for inklisiran 
Tabellen under gir en oversikt over studiedesignet til ORION-9, ORION-10 og ORION-11. 
 
Tabell 6 Studiedesign for relevante innsendte studier for inklisiran (Kilde: Novartis dokumentasjonspakke). 

Studie 

ORION-9 (NCT03397121): randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase III-studie 

Populasjon Adult patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia (HeFH) and elevated LDL-C 
(≥ 2,6 mmol/l).  
All patients were taking maximally tolerated doses of statins with or without other lipid-
modifying therapy, such as 
ezetimibe, and required additional LDL-C reduction. 
Diagnosis of familial hypercholesterolemia based on genetic confirmation or established 
phenotypic Simon Broome criteria. 
(N = 482) 

Inklusjon/ 
eksklusjons-
kriterier 

Incl.: 
- Male or female participants ≥ 18 years of age 
- History of HeFH with a diagnosis of HeFH by genetic testing; and/or a documented 

history of untreated LDL-C of > 190 mg/dL, and a family history of familial 
hypercholesterolemia, elevated cholesterol or early heart disease that may indicate 
familial hypercholesterolemia. 

- LDL-C ≥ 100 mg/dL, ++ 
Excl.:  

- New York Heart Association (NYHA) class IV heart failure 
- Uncontrolled cardiac arrhythmia 
- Uncontrolled severe hypertension 
- Active liver disease, ++ 

Intervensjon Inklisiran 300 mg 

Komparator Placebo 
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Primære utfallsmål % change from baseline in LDL-C to Day 510, time-adjusted % change in LDL-C from baseline 
after Day 90 up to Day 540 

Sekundære 
utfallsmål 

Absolute change in LDL-C from Baseline to Day 510, time-adjusted absolute change in LDL-C 
from baseline after Day 90 and up to Day 540, ++ 

Oppfølgingstid/ 
datakutt 

77.1 weeks 
 
 
 

ORION-10 (NCT03399370): randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase III-studie 

Populasjon Adult patients with atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) and elevated LDL-C (≥ 1.8 
mmol/l). 
Patients were taking a maximally tolerated dose of statins with or without other lipid-
modifying therapy, such as ezetimibe, and required additional LDL-C reduction. 
(N = 1 561) 

Inklusjon/ 
eksklusjons-
kriterier 

Incl.: 
- Male or female participants ≥ 18 years of age 
- History of ASCVD (coronary heart disease [CHD], cardiovascular disease [CVD], or 

peripheral arterial disease [PAD])  
- LDL-C ≥ 70 mg/dL, ++ 

Excl.:  
- New York Heart Association (NYHA) class IV heart failure. 
- Uncontrolled cardiac arrhythmia 
- Uncontrolled severe hypertension 
- Active liver disease, ++ 

Intervensjon Inklisiran 300 mg 

Komparator Placebo 

Primære utfallsmål % change from baseline in LDL-C to Day 510, time-adjusted % change in LDL-C from baseline 
after Day 90 up to Day 540 

Sekundære 
utfallsmål 

Absolute change in LDL-C from Baseline to Day 510, time-adjusted absolute change in LDL-C 
from baseline after Day 90 and up to Day 540, ++ 

Oppfølgingstid/ 
datakutt 

77.1 weeks 

ORION-11 (NCT03400800): randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase III-studie 

Populasjon Adult patients with atherosclerotic cardiovascular disease or an atherosclerotic 
cardiovascular disease risk equivalent (type 2 diabetes, familial hypercholesterolemia, or a 
10-year risk of a cardiovascular event of =20 % as assessed by the Framingham Risk Score for 
Cardiovascular Disease or equivalent) and elevated LDL-C. Patients with an atherosclerotic 
cardiovascular disease risk equivalent were required to have an LDL cholesterol level of 100 
mg per decilitre (2.6 mmol per litre) or higher, while patients with atherosclerotic 
cardiovascular disease were required to have an LDL cholesterol level of ≥ 1.8 mmol/l. 
Patients were taking a maximally tolerated dose of statins with or without other lipid-
modifying therapy, such as ezetimibe, and required additional LDL-C reduction. 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 24/
129 

 

(N = 1 617) 

Inklusjon/ 
eksklusjons-
kriterier 

Incl.: 
- Male or female participants ≥ 18 years of age 
- History of ASCVD (coronary heart disease [CHD], cardiovascular disease [CVD], or 

peripheral arterial disease [PAD]) 
- LDL-C ≥ 70 mg/dL 

Excl.:  
- New York Heart Association (NYHA) class IV heart failure 
- Uncontrolled cardiac arrhythmia 
- Uncontrolled severe hypertension 
- Active liver disease, ++ 

Intervensjon Inklisiran 300 mg 

Komparator Placebo 

Primære utfallsmål % change from baseline in LDL-C to Day 510, time-adjusted % change in LDL-C from baseline 
after Day 90 up to Day 540 

Sekundære 
utfallsmål 

Absolute change in LDL-C from Baseline to Day 510, time-adjusted absolute change in LDL-C 
from baseline after Day 90 and up to Day 540, ++ 

Oppfølgingstid/ 
datakutt 

77.1 weeks 

 
Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon  
ORION-9, ORION-10 og ORION-11 er alle store placebokontrollerte randomiserte dobbeltblindete 
fase III-studier. Pasientpopulasjonene er relevante for aktuell populasjon i norsk klinisk praksis.  
Legemiddelverket vurderer at studiene er relevante for denne metodevurderingen og kan være 
utgangspunkt for indirekte sammenlikninger mot relevant(e) komparator(er) i norsk klinisk praksis. 
 

 Indirekte sammenlikninger 
Novartis gjennomførte indirekte sammenlikninger av effekt og sikkerhet for inklisiran versus 
komparatorer ved hjelp av nettverksmetaanalyser (NMA) basert på studier identifisert i et 
systematisk litteratursøk (se Appendiks 1 Systematisk litteratursøk). Det ble inkludert 25 studier i 
NMA, og studiedesignet til alle disse 25 er vist i tabell i Appendiks 2 NMA studier.  
 
NMA inkluderte studier med andre komparatorer enn det som er relevant for norsk klinisk praksis8. 
Fire studier med inklisiran ble inkludert, i tillegg til 15 studier med alirokumab og 6 studier med 

 
8 Underveis i saksbehandlingsprosessen publiserte Novartis en NMA (Burnett et al., 2022) som tar høyde for 
flere sammenligningsalternativer enn hva som vurderes å være relevant for nåværende norske forhold. NMAen 
Legemiddelverket har fått tilsendt og basert sin vurdering på baserer seg på et mindre og mer relevant nettverk 
av sammenligningsalternativer enn den publiserte versjonen. Som et resultat av ulikhetene i nettverket 
forekommer det noen forskjeller i punktestimatene mellom den publiserte analysen og den analysen som er 
aktuell i norsk sammenheng.  

Burnett H, Fahrbach K, Cichewicz A, Jindal R, Tarpey J, Durand A, Di Domenico M, Reichelt A, Viljoen A. 
Comparative efficacy of non-statin lipid-lowering therapies in patients with hypercholesterolemia at 
increased cardiovascular risk: a network meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2022 May;38(5):777-784. 
doi: 10.1080/03007995.2022.2049164. Epub 2022 Mar 20. PMID: 35262430. 
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evolokumab. Inklisiran-studien ORION-1 er inkludert kun i sensitivitetsanalyse da denne studien var 
en fase II «multiple-ascending-dose trial».  
 
Komparator i denne metodevurderingen er evolokumab, som beskrevet i kapittel 1.4.2. I dette 
kapittelet presenteres derfor resultater fra de indirekte sammenlikningene av inklisiran versus 
evolokumab og alirokumab fra NMA. Det er gjort separate analyser for tre definerte 
pasientpopulasjoner; HeHF, ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i 
maksimal tolerert dose, og ASCVD og risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante. En 
fullstendig beskrivelse av alle inkluderte studier og komparatorer er gjengitt i Appendiks 2 NMA 
studier og Appendiks 3 Nettverksmetaanalyser (NMA). Tabellen under gir en oppsummering av 
inkluderte studier, populasjon og metode for NMA. 
 
Tabell 7 Oppsummering av indirekte sammenlikninger, inkluderte studier, populasjon og metode. 

Studier inkludert i NMA Inklisiran: 
ORION-9 
ORION-10 
ORION-11 
ORION-1 
 
Evolokumab: 
RUTHERFORD-2 
LAPLACE-2 
LAPLACE-TIMI 57 
FOURIER 
GAUSS-2* 
GAUSS-4* 

 
*Disse studiene og denne populasjonen kunne 
ikke knyttes direkte til ORION-10 og 11, og ble 
tilknyttet via alirokumab-studiene ODDYSSEY 
ALTERNATIVE og ODDYSSEY CHOICE II og 
ODDYSSEY NIPPON.  

Alirokumab: 
ODYSSEY ALTERNATIVE 
ODYSSEY CHOICE I 
ODYSSEY CHOICE II 
ODYSSEY COMBO I 
ODYSSEY COMBO II 
ODYSSEY EAST 
ODYSSEY FH I 
ODYSSEY FH II 
ODYSSEY HIGH FH 
ODYSSEY KT 
ODYSSEY LONG TERM 
ODYSSEY NIPPON 
ODYSSEY OUTCOMES 
NCT01288443 (Mckenney 2012)  
NCT01266876 (Stein 2012) 

Pasientpopulasjoner HeFH populasjon 
ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i maksimal 
tolerert dose (MTD)  
ASCVD og risikoekvivalent populasjon som er statin intolerante 

Metode  Bayesiansk NMA  

Utfallsmål Prosentvis endring i LDL-C ved 24 uker 
Absolutt endring i LDL-C ved 24 uker 
Behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker 
Behandlingsavbrudd på grunn av uønskede hendelser ved ≥ 24 uker 
Prosentvis endring i HDL-C ved 24 uker 

 

For at resultatene fra indirekte sammenlikninger skal være valide, må de inkluderte studiene være 
sammenliknbare med hensyn på studiedesign og pasientkarakteristika. Dette blir vurdert fortløpende 
i de neste kapitlene og med utfyllende informasjon i Appendiks 2 NMA studier og Appendiks 3 
Nettverksmetaanalyser (NMA).   
 
Legemiddelverket presenterer de tre populasjonene i påfølgende kapitler og med en samlet 
vurdering avslutningsvis. Resultater vises for absolutt og prosentvis endring i LDL-C ved 24 uker, 
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behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker, behandlingsavbrudd på grunn av uønskede hendelser ved ≥ 24 
uker og prosentvis endring i HDL-C ved 24 uker. Absolutt endring er presentert som mg/dl og så 
omregnet til mmol/l ved å dividere på 38,79. 
 

2.2.1 HeFH populasjon 
Figuren under viser nettverket for HeFE populasjonen. 
 

 
Figur 1 Nettverk for HeFH populasjon 

* Subgroup data for patients with HeFH were used in the analysis. Abbreviations: HeFH = heterozygous familial 
hypercholesterolaemia; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; MTD = maximally tolerated dose 

Note: Interventions and placebo arms are in addition to background statin with or without other lipid-lowering therapy 
(LLT); no network is feasible for statin intolerant patients. Red text = excluded from the analysis in a sensitivity analysis. 

 
Studiedesign er sammenstilt i Tabell 25 i Appendiks 2 NMA studier. De inkluderte studiene var 
randomiserte, dobbeltblindete, placebokontrollerte fase III- eller II-studier med voksne pasienter 
med HeFH og forhøyede nivåer av LDL-C, som varierte fra ≥ 1,8 mmol/l til ≥ 2,6 mmol/l, men var 
høyere i ODYSSEY FH HIGH (≥ 4,13 mmol/l). Novartis vurderte derfor ODYSSEY HIGH som en uteligger 
på grunn av høyere kardiovaskulær risiko enn de andre studiene i nettverket. Denne studien ble 
derfor ekskludert fra analysen i en sensitivitetsanalyse. 
 
Oppfølgingstiden var kortere (12 uker) i evolokumab-studien RUTHERFORD-2 enn i de andre studiene 
(ca. 78 uker). ORION-9 inkluderte også en andel statin-intolerante pasienter (9 %), mens ingen av 
komparatorstudiene rapporterte dette. Dette testet Novartis i en sensitivitetsanalyse ved å 
ekskludere statinintolerante fra ORION-9. 
 
Pasientkarakteristika 
Tabell 26 i Appendiks 2 NMA studier gir en sammenstilling av pasientkarakteristika i de inkluderte 
studiene. Pasientkarakteristika med hensyn på alder, kjønn og kroppsmasseindeks (BMI) var 
sammenliknbare. Rapportering av eventuell komorbiditet som ASCVD, CHD og PAD varierte mellom 
studiene. Andel ASCVD risikoekvivalente pasienter varierte, men det var generelt lave andeler. 
Bakgrunnsbehandling med ezetimib varierte stort sett fra 50 % til 65 %, men var betydelig lavere i 

 
9 Basert på: Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with 
cardiovascular disease. New England Journal of Medicine. 2017;376(18):1713-1722. 
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ODYSSEY LONG TERM (om lag 15 %). Novartis vurderte at bakgrunnsbehandling med ezetimib ikke 
var en effektmodifiserende faktor, basert på subgruppeanalyser fra to studier hvor endring i 
prosentvis LDL-C var relativt lik uavhengig av om pasientene ble behandlet med ezetimib eller ikke. 
Statin-intensitet varierte også, men det ble vurdert at effekten var lik uavhengig av virkestoff og dose 
(som var MTD).  
 
Metode 
Bayesiansk random effekt NMA-analyser ble gjort på effektresultater rapportert ved 24 uker for de 
inkluderte studiene og med data fra 12 uker for evolokumab-studien RUTHERFORD-2.  
 
Novartis gjennomførte sensitivitetsanalyser der data fra ORION-9 ved 12 uker (90 dager) ble brukt i 
analysene. For endring i % LDL-C gjennomførte Novartis også sensitivitetsanalyser der ODYSSEY HIGH 
FH ble ekskludert og der statinintolerante pasienter fra ORION-9 ble ekskludert. NMA metodikken er 
nærmere beskrevet i Appendiks 3 Nettverksmetaanalyser (NMA).  
 
Resultater endring i LDL-C fra baseline til 24 uker 
Legemiddelverket viser resultater for absolutt og prosentvis endring fra baseline i LDL-C.  
 
I figuren under vises resultater fra de enkelte studiene der intervensjonene er sammenliknet direkte 
mot placebo. Alle viste nedgang i LDL-C sammenliknet med placebo og evolokumab gav den største 
reduksjonen på 91,2 mg/dl (2,36 mmol/l). Inklisiran viste reduksjon i LDL-C fra baseline på 71,6 mg/dl 
(1,85 mmol/l) sammenliknet med placebo.  
 
 

 
Figur 2 LDL-C: Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab og inklisiran mot placebo for 
endring fra baseline i mg/dl. 

Abbreviations: Crl = credible interval; FH = familial hypercholesterolaemia; HeFH = heterozygous familial 
hypercholesterolaemia; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; MTD = maximally tolerated dose; NMA = network meta-
analysis; Red = Bayesian NMA results 
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Figuren under viser tilsvarende, men for prosentvis endring fra baseline i LDL-C. Alle viste nedgang i 
LDL-C sammenliknet med placebo, og evolokumab gav den største reduksjonen på 58,8 %. Inklisiran 
viste reduksjon i LDL-C fra baseline på 50,16 % sammenliknet med placebo. 
 

 
Figur 3 LDL-C: Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab og inklisiran mot placebo for 
endring fra baseline i prosent. 

Abbreviations: Crl = credible interval; FH = familial hypercholesterolaemia; HeFH = heterozygous familial 
hypercholesterolaemia; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; MTD = maximally tolerated dose; NMA = network meta-
analysis; Red = Bayesian NMA results 

I tabellen under vises absolutt og prosentvis endring fra baseline i LDL-C der inklisiran er 
sammenliknet indirekte med evolokumab og alirokumab. Absolutt endring er presentert som mg/dl 
og så omregnet til mmol/l av Legemiddelverket ved å dividere på 38,7 (se tallene i mørkblått). 
Negative tall indikerer at inklisiran kommer best ut av aktuell sammenligning. Både evolokumab og 
alirokumab viser numerisk større nedgang i LDL-C fra baseline sammenlignet med inklisiran. Dette er 
mest uttalt for evolokumab, med en differanse på 20,6 mg/dl (0,53 mmol/l) og 8,62 % sammenliknet 
med inklisiran. Alle spredningsintervallene (CrI) er vide. I sensitivitetsanalysen hvor 90-dagers 
datakutt fra ORION-9 inngår, er reduksjon i LDL-C i favør evolokumab vs. inklisiran med en differanse 
på 32,08 mg/dl (0,83 mmol/l) og 17,2 %. Samme trend sees for sammenlikningen mot alirokumab.  
 
Tabell 8 LDL-C: NMA resultater for endring fra baseline i absolutte tall og prosent. 

Comparator Absolute Difference in change from 

baseline in mg/dl (95% CrI) 

(in mmol/l) 

% Difference in change from 
baseline (95% CrI) 

Base case  

Inklisiran vs. Alirocumab 8.24 (-37.80, 56.20) 0.21 (-0.98, 1,45) 4.49 (-22.29, 31.32) 

Inklisiran vs. Evolocumab 20.62 (-32.36, 72.35) 0.53 (-0.84, 1.87) 8.62 (-26.26, 43.04) 

Inklisiran vs. Placebo -70.72 (-104.2, -30.51) -1.83 (-2.69, -0.79) -50.16 (-73.58, -25.09) 

SA1: Exclude ORION-9 statin intolerant patients  
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Comparator Absolute Difference in change from 

baseline in mg/dl (95% CrI) 

(in mmol/l) 

% Difference in change from 
baseline (95% CrI) 

Alirocumab 8.78 (-38.20, 57.93) 0.23 (-0.99, 1,50) 3.09 (-23.83, 30.10) 

Evolocumab 21.11 (-33.10, 74.25) 0.55 (-0.86, 1.92) 7.26 (-27.71, 41.93) 

Placebo -70.16 (-104.6, -28.93) -1.81 (-2.70, -0.75) -51.54 (-75.06, -26.39) 

SA2: Include 90-day ORION-9 data  

Alirocumab 19.46 (-25.76, 65.73) 0.50 (-0.67, 1.70) 13.04 (-13.66, 39.6) 

Evolocumab 32.08 (-20.10, 81.55) 0.83 (-0.52, 2.11) 17.19 (-17.57, 51.33) 

Placebo -59.49 (-92.33, -21.11) -1.54 (-2.39, -0.55) -41.61 (-65.07, -16.71) 

SA3: Include Time-adjusted ORION- 9 data 

Alirocumab NA 10.65 (-16.2, 37.39) 

Evolocumab NA 14.79 (-20.09, 49.18) 

Placebo NA -44.00 (-67.48, -18.91) 

SA5: Exclude ODYSSEY HIGH FH 

Alirocumab NA 7.28 (-13.39, 28.61) 

Evolocumab NA 8.74 (-18.23, 35.17) 

Placebo NA -50.30 (-68.36, -30.9) 

Abbreviations: CrI = credible interval; SA = sensitivity analysis; NA = data not available. 
Intervallene blir ikke helt presise på grunn av omregningen til mmol/l, men Legemiddelverket har gjort denne forenklingen 
siden det er mmol/l som brukes mest i norsk klinisk praksis. 

 

Balansediagram av analysene er vist i Figur 4. 
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Figur 4 LDL-C: inklisiran sammenliknet indirekte med placebo, alirokumab og evolokumab for endring fra baseline i mg/dl 
(øverst) og i prosent (nederst). Abbreviations: Crl = credible interval; HeFH = heterozygous FH; LDL-C = low-density 
lipoprotein cholesterol; MTD = maximally tolerated dose 

 
Resultater for behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker 
Novartis beskrev at for totalt antall behandlingsavbrudd og behandlingsavbrudd grunnet uønskede 
hendelser kunne ikke inklisiran sammenliknes indirekte med evolokumab fordi RUTHERFORD-2-
studien kun rapporterte behandlingsavbrudd ved 12 uker.  
 
Sammenlignet med placebo gav inklisiran  behandlingsavbrudd totalt (odds ratio (OR):  

), men  behandlingsavbrudd grunnet uønskede hendelser (OR:  
). Sammenliknet med alirokumab gav inklisiran  behandlingsavbrudd grunnet 

uønskede hendelser (OR: ). På grunn av få hendelser er 
kredibilitetsintervallene ekstremt vide. 
 
Resultater for endring fra baseline i HDL-C 
Figuren under viser prosentendring fra baseline for HDL-C. Sammenliknet med placebo gav alle tre 
legemidlene i analysen en  i HDL-C. 
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Figur 5 HDL-C: Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab og inklisiran mot placebo for 
endring fra baseline i prosent (%). Abbreviations: Crl = credible interval; HeFH = heterozygous familial 
hypercholesterolaemia; MTD = maximally tolerated dose 

 
Sammenliknet med placebo gav inklisiran  i HDL-C på  %, og indirekte sammenliknet med 
alirokumab og evolokumab gav inklisiran  i HDL-C enn de to andre. For evolokumab var 
økningen i HDL-C  %  enn for inklisiran. 
 
 
 

Figur 6 HDL-C: inklisiran sammenliknet indirekte med placebo, alirokumab og evolokumab for endring fra baseline i prosent 
(%). Abbreviations: Crl = credible interval; HeFH = heterozygous familial hypercholesterolaemia; MTD = maximally tolerated 
dose. 

 

2.2.2 ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i 
maksimal tolerert dose (MTD) 

Figuren under viser nettverket for ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i 
maksimal tolerert dose (MTD) (heretter ASCVD MTD). Risikoekvivalent populasjon består av 
pasienter med diabetes type 2 eller FH, eller personer som har en 10-årig risiko for CV-hendelse 
vurdert av Framingham Risk Score eller tilsvarende med LDL-C behandlingsmål på < 2,6 mmol/l.  
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Figur 7 Nettverk for ASCVD MTD; Red text = excluded from the analysis in a sensitivity analysis; Gray text = only included in a 
sensitivity analysis. (Kilde Novartis dokumentasjonspakke). 

 
Studiedesign er sammenstilt i Tabell 27 i Appendiks 2 NMA studier. De inkluderte studiene var 
randomiserte, dobbeltblindete, placebokontrollerte fase III- eller fase II-studier med voksne 
pasienter med aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD) eller risikoekvivalent behandlet med 
maksimal tolerert dose med statiner, og forhøyede nivåer av LDL-C. LDL-C nivåer varierte fra ≥ 1,8 
mmol/l til ≥ 2,6 mmol/l, men var høyere i LAPLACE-2 (≥ 4 mmol/l). Det var variasjon i definisjon og 
rapportering av kardiovaskulær risiko, tidligere kardiovaskulære hendelser og kardiovaskulære 
risikofaktorer. ODYSSEY OUTCOMES ble vurdert som en uteligger da denne studien inkluderte 
pasienter som kunne ha varierende LDL-C verdier på grunn av kort tid fra akutt koronar hendelse. 
Denne studien ble derfor ekskludert fra analysen i en sensitivitetsanalyse.  
 
Oppfølgingstiden var kortere (12 uker) i evolokumab-studiene enn i de andre studiene (ca. 78 uker). 
ORION-10 og 11 inkluderte også en andel statinintolerante pasienter (henholdsvis 22 % og 11 %), 
mens ingen av komparatorstudiene rapporterte dette. Betydningen av dette testet Novartis i en 
sensitivitetsanalyse ved å ekskludere statinintolerante fra ORION-10 og 11. 
  
Pasientkarakteristika 
Tabell 28 i Appendiks 2 NMA studier gir en sammenstilling av pasientkarakteristika i de inkluderte 
studiene i nettverket. Pasientkarakteristika med hensyn på alder, kjønn og BMI var noe varierende, 
men sammenliknbare. Det var ulik rapportering av komorbiditet som ASCVD, CHD og PAD, og 
varierende og opptil 40 % andel ASCVD risikoekvivalente pasienter i ODYSSEY COMBO I og II og 
ODYSSEY LONG TERM. Bakgrunnsbehandling med ezetimib varierte fra 10 % til 15 %, men var 
betydelige lavere i ODYSSEY OUTCOMES (om lag 3 %) og FOURIER (om lag 5 %). Bakgrunnsbehandling 
med ezetimib ble vurdert som ikke effektmodifiserende. Statin-intensitet varierte også, men det ble 
vurdert at effekten var lik uavhengig av virkestoff og dose (som var MTD).  
 
Metode 
Bayesiansk random effekt NMA analyser ble gjort på effektresultater rapportert ved 24 uker, og ved 
12 uker fra evolokumab-studiene. Novartis gjennomførte sensitivitetsanalyser der data fra ORION-10 
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og 11 fra 12 uker (90 dager) ble brukt i analysene, analyser der ODYSSEY OUTCOMES ble ekskludert 
og analyser der statinintolerante pasienter fra ORION-10 og 11 ble ekskludert. NMA metodikken er 
beskrevet i Appendiks 3 Nettverksmetaanalyser (NMA).  
 
Resultater endring i LDL-C fra baseline til 24 uker 
I figuren under vises resultater fra de enkelte studiene der de ulike legemidlene er sammenliknet 
direkte mot placebo. Alle viste nedgang i LDL-C sammenliknet med placebo. Inklisiran viste reduksjon 
i LDL-C fra baseline på om lag 56,82 mg/dl (1,47 mmol/l) basert på ORION-10 og 11 sammenliknet 
med placebo. Evolokumab gav den største reduksjonen på 69,08 mg/dl (1,79 mmol/l) basert på de 
tre inkluderte evolokumab-studiene.  
 

 
Figur 8 LDL-C: Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab og inklisiran mot placebo for 
endring fra baseline i mg/dl. Abbreviations: ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; Crl = credible interval; LDL-C = 
low-density lipoprotein cholesterol; MTD = maximally tolerated dose; NMA = network meta-analysis. Red = Bayesian NMA 
results 

Figuren under viser tilsvarende for prosentvis endring fra baseline i LDL-C. Alle viste nedgang i LDL-C 
sammenliknet med placebo og evolokumab gav den største reduksjonen på 65,71 %. Inklisiran viste 
reduksjon i LDL-C fra baseline på 57,36 % sammenliknet med placebo. 
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Figur 9 LDL-C: Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab og inklisiran mot placebo for 
endring fra baseline i prosent.. Abbreviations: ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; Crl = credible interval; LDL-C = 
low-density lipoprotein cholesterol; MTD = maximally tolerated dose; NMA = network meta-analysis. Red = Bayesian NMA 
results 

I tabellen under vises resultatene der inklisiran er sammenliknet indirekte med evolokumab og 
alirokumab i Novartis sin hovedanalyse og sensitivitetsanalyser. Negative tall indikerer at inklisiran 
kommer best ut av aktuell sammenlikning. Både evolokumab og alirokumab viser numerisk større 
nedgang i LDL-C fra baseline sammenliknet med inklisiran. Dette er mest uttalt for evolokumab, med 
en forskjell på 12,26 mg/dl (0,32 mmol/l) og 8,36 % sammenliknet med inklisiran. Alle 
spredningsintervallene (CrI) er vide. I sensitivitetsanalysen hvor 90-dagers datakutt fra ORION-10 og 
11 inngår, er reduksjon i LDL-C i favør evolokumab vs. inklisiran med en forskjell på 17,3 mg/dl (0,45 
mmol/l) og 13,6 %, dvs. større forskjell i forhold til i hovedanalysen. Samme trend sees for 
sammenlikningen mot alirokumab.  
 
Tabell 9 LDL-C: NMA resultater for endring fra baseline i LDL-C i mg/dl og i prosent 

Comparator Absolute LDL-C difference in change 

from baseline in mg/dl (95% CrI) 

(in mmol/l) 

% Difference in change from 

baseline (95% CrI) 

Base case  

Alirocumab 1.60 (-20.45, 23.57) 0.04 (-0.53, 0.61) 0.92 (-10.03, 12.12) 

Evolocumab 12.26 (-9.91, 35.21) 0.32 (-0.26, 0.91) 8.36 (-3.74, 20.90) 

Ezetimibe -33.33 (-57.54, -9.24) -0.86 (-1.49, -0.24) -32.14 (-44.93, -19.14) 

Placebo  -56.82 (-74.01, -38.83) -1.47 (-1.91, -1.00) -57.36 (-66.82, -47.56) 
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Comparator Absolute LDL-C difference in change 

from baseline in mg/dl (95% CrI) 

(in mmol/l) 

% Difference in change from 

baseline (95% CrI) 

SA1: Exclude ORION-10 and ORION-11 statin intolerant patients 

Alirocumab NA 0.77 (-10.10, 11.73) 

Evolocumab NA 8.26 (-3.66, 20.50) 

Ezetimibe NA -32.22 (-44.97, -19.56) 

Placebo NA -57.52 (-66.81, -47.99) 

SA2: Include 90-day ORION-10 and ORION-11 data 

Alirocumab 6.70 (-15.74, 28.55) 0.17 (-0.41, 0.74) 6.13 (-4.92, 17.36) 

Evolocumab 17.3 (-4.96, 40.28) 0.45 (-0.13, 1.04) 13.60 (1.37, 26.20) 

Ezetimibe -28.3 (-52.91, -4.12) -0.73 (-1.37, -0.11) -26.91 (-39.77, -13.86) 

Placebo -51.79 (-69.06, -33.79) -1.34 (-1.79, -0.87) -52.14 (-61.66, -42.28) 

SA3: Include Time-adjusted ORION-10 and ORION-11 data 

Alirocumab NA 6.88 (-3.87, 17.62) 

Evolocumab NA 14.33 (2.54, 26.46) 

Ezetimibe NA -26.16 (-38.72, -13.59) 

Placebo NA -51.41 (-60.58, -42.09) 

SA4: Include ORION-1 data 

Alirocumab NA 2.87 (−6.72, 13.27) 

Evolocumab NA 10.37 ( −0.60, 22.23) 

Ezetimibe NA −30.14 (−41.68, −17.75) 

Placebo NA -55.37 (-63.38, -46.48) 

SA5: Exclude ODYSSEY OUTCOMES 

Alirocumab NA 0.44 (-11.83, 12.98) 

Evolocumab NA 8.35 (-5.06, 22.19) 

Ezetimibe NA -32.43 (-46.48, -18.00) 

Placebo NA -57.35 (-67.64, -46.52) 

Abbreviations: CFB = change from baseline; Crl = credible interval; NA = data not available. 
Intervallene blir ikke helt presise på grunn av omregningen til mmol/l, men Legemiddelverket har gjort denne forenklingen 
siden det er mmol/l som brukes mest i norsk klinisk praksis. 

 
Balansediagram av analysene er vist i Figur 10. 
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Figur 10 LDL-C: inklisiran sammenliknet indirekte med placebo, alirokumab og evolokumab for endring fra baseline i mg/dl 
(øverst) og i prosent (nederst). Abbreviations: ASCVD =atherosclerotic cardiovascular disease; Crl = credible interval; LDL-C = 
low-density lipoprotein cholesterol; MTD = maximally tolerated dose. 

 
Resultater for behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker 
I figuren under vises balansediagram over sammenlikningene av legemidlene vs. placebo og de 
indirekte sammenlikningene av inklisiran vs. de andre legemidlene for behandlingsavbrudd ved ≥ 24 
uker. 
 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 37/
129 

 

Figur 11 Behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker: sammenlikninger vs. placebo (øverst) og inklisiran vs. de andre legemidlene 
(nederst). OR < 1 favoriserer inklisiran. 

 
I forhold til placebo gav inklisiran  odds for behandlingsavbrudd (OR: ), og 
sammenliknet med evolokumab gav inklisiran  odds for 
behandlingsavbrudd (OR: ).  
 
Balansediagram av behandlingsavbrudd grunnet uønskede hendelser er vist i Figur 12. 
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Figur 12 Behandlingsavbrudd grunnet uønskede hendelser ved ≥ 24 uker: sammenlikninger vs. placebo (øverst) og inklisiran 
vs. de andre legemidlene (nederst). OR < 1 favoriserer inklisiran. 

 
I forhold til placebo gav inklisiran  behandlingsavbrudd på grunn av uønskede 
hendelser (OR: ), og sammenliknet med evolokumab  (OR: ).  
 
Resultater for endring fra baseline i HDL-C 
Figuren under viser prosentendring fra baseline for HDL-C sammenliknet med placebo og inklisiran 
sammenliknet med de andre legemidlene som viser at alle legemidlene gav  i HDL-C enn 
placebo. 
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Figur 13 HDL-C: Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab, ezetimib og inklisiran mot 
placebo (øverst) og inklisiran vs. andre legemidler (nederst) for endring fra baseline i prosent (%). Abbreviations: Crl = 
credible interval; ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; MTD = maximally tolerated dose statin. 

Sammenliknet med placebo gav inklisiran  fra baseline i HDL-C på  %, og de indirekte 
sammenlikningene av inklisiran med evolokumab og alirokumab viser  i 
prosentvis HDL-C økning fra baseline. 
 
 

2.2.3 ASCVD og risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante  
Figuren under viser nettverket for aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD) og 
risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante (heretter ASCVD statinintolerante). 
 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 40/
129 

 

 
Figur 14 Nettverk for ASCVD statinintolerante; * Subgroup data for statin intolerant patients to be used in the analysis; 
Note: Interventions and placebo arms are in addition to background statin with or without other LLT; Gray text = only 
included in a sensitivity analysis 

Studiedesign er sammenstilt i Tabell 29 i Appendiks 2 NMA studier. De inkluderte studiene var 
randomiserte, dobbeltblindete, placebokontrollerte fase III- eller fase II-studier med voksne 
pasienter med ASCVD eller risikoekvivalent som var statinintolerante og med forhøyede nivåer av 
LDL-C. LDL-C nivåer varierte fra ≥ 1,8 mmol/l til ≥ 2,6 mmol/l. Det var variasjon i definisjon og 
rapportering av kardiovaskulær risiko, tidligere kardiovaskulære hendelser og kardiovaskulære 
risikofaktorer. ORION-1 var en dosejusterings-studie og ble inkludert bare i en sensitivitetsanalyse. 
Fra ORION-10 og 11 var det den statinintolerante subgruppen av pasienter (henholdsvis 22 % og 11 % 
av ITT populasjonen) som ble inkludert i nettverket. Oppfølgingstiden var kortere (12 uker) i 
evolokumab-studiene enn i de andre studiene (ca. 78 uker).  
  
Pasientkarakteristika 
Tabell 30 i Appendiks 2 NMA studier gir en sammenstilling av pasientkarakteristika i de inkluderte 
studiene i nettverket. Pasientkarakteristika med hensyn på alder, kjønn og BMI var noe varierende, 
men sammenliknbare. BMI ble ikke rapportert i GAUSS-2 og GAUSS-4. GAUSS-4 var gjort i en japansk 
populasjon. Det var ulik rapportering av komorbiditet som ASCVD, CHD og PAD, og varierende og 
opptil 40 % andel ASCVD risikoekvivalente pasienter i ODYSSEY COMBO I og II og ODYSSEY LONG 
TERM. Bakgrunnsbehandling med ezetimib varierte fra 10 % i ORION-studiene til 60 % i ODDYSEY 
CHOICE II. Bakgrunnsbehandling med ezetimib ble vurdert å ikke være effektmodifiserende. GAUSS-2 
og 4 rapporterte ikke andel med slik bakgrunnsbehandling. 
 
Metode 
Bayesiansk random effekt NMA-analyser ble gjort på effektresultater rapportert ved 24 uker og ved 
12 uker fra evolokumab-studiene. Novartis gjennomførte sensitivitetsanalyser der data fra ORION-1 
ble inkludert og analyser med data fra 12 uker (90 dager) fra ORION-10 og 11 ble brukt i analysene. 
NMA-metodikken er nærmere beskrevet i Appendiks 3 Nettverksmetaanalyser (NMA).  
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Resultater endring i LDL-C fra baseline til 24 uker 
I figuren under vises resultater fra de enkelte studiene der de ulike legemidlene er sammenliknet 
direkte mot placebo. Alle viste nedgang i LDL-C sammenliknet med placebo. Inklisiran viste reduksjon 
i LDL-C fra baseline på om lag 66,12 mg/dl (1,71 mmol/l) basert på ORION-10 og 11 sammenliknet 
med placebo og på 39,78 mg/dl (1,03 mmol/l) sammenliknet med ezetimib. Evolokumab gav den 
største reduksjonen på 99,24 mg/dl (2,56 mmol/l) sammenliknet med placebo. 
 

 
Figur 15 Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab og inklisiran mot placebo for 
endring fra baseline i mg/dl. Abbreviations: ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; Crl = credible interval; LDL-C = 
low-density lipoprotein cholesterol; NMA = network meta-analysis. Red = Bayesian NMA results. 

 
Figur 16 viser tilsvarende for prosentvis endring fra baseline i LDL-C. Alle viste nedgang i LDL-C 
sammenliknet med placebo og evolokumab gav den største reduksjonen på 69 %. Inklisiran viste 
reduksjon i LDL-C fra baseline på 51,26 % sammenliknet med placebo. 
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Figur 16 Balansediagram over resultater fra sammenlikning av alirokumab, evolokumab og inklisiran mot placebo for 
endring fra baseline i prosent. Abbreviations: ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; Crl = credible interval; LDL-C = 
low-density lipoprotein cholesterol; NMA = network meta-analysis. Red = Bayesian NMA results. 

I tabellen under vises resultatene der inklisiran er sammenliknet indirekte med evolokumab og 
alirokumab i Novartis sitt base case og sensitivitetsanalyser. Negative tall favoriserer inklisiran. Både 
evolokumab og alirokumab viser numerisk større nedgang i LDL-C fra baseline sammenliknet med 
inklisiran, mest uttalt for evolokumab med en forskjell på 33,3 mg/dl (0,86 mmol/l) og 17,7 % 
sammenliknet med inklisiran. Alle spredningsintervallene (CrI) er vide. I sensitivitetsanalysen hvor 90-
dagers datakutt fra ORION-10 og 11 inngår, er reduksjon i LDL-C i favør evolokumab vs. inklisiran med 
en forskjell på 39,16 mg/dl (1,01 mmol/l) og 21 % større forskjell i forhold til base case. Samme trend 
sees for sammenlikningen mot alirokumab. 
 
Tabell 10 LDL-C: NMA resultater for endring fra baseline i LDL-C i mg/dl og i prosent. 

Comparator Absolute LDL-C difference in change 

from baseline in mg/dl (95% CrI) 

(in mmol/l) 

% Difference in change from 

baseline (95% CrI) 

Base case   

Alirocumab 24.19 (-4.96, 51.40) 0.63 (-0.13, 1.33) 10.03 (-12.19, 31.43) 

Evolocumab 33.3 (-15.9, 72.76) 0.86 (-0.41, 1.88) 17.70 (-17.75, 49.85) 

Ezetimibe -39.78 (-83.05, -4.50) -1.03 (-2.15, -0.12) -21.15 (-52.92, 7.77) 

Placebo -66.12 (-84.74, -44.49) 1.71 (-2.19, -1.15) -51.26 (-66.66, -35.35) 

SA2: Include 90-day ORION−10 and ORION−11 data  

Alirocumab 29.43 (6.85, 51.47) 0.76 (0.18, 1.33) 12.84 (-1.92, 28.62) 

Evolocumab 39.16 (0.52, 71.44) 1.01 (0.01, 1.85) 21.05 (-2.90, 44.68) 

Ezetimibe -33.97 (-67.5, -5.33) -0.88 (-1.75, -0.14) -17.91 (-39.33, 3.19) 

Placebo -61.22 (-75.35, -43.65) -1.58 (-1.95, -1.13) -48.70 (-58.60, -36.64) 
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SA3: Include Time-adjusted ORION−10 and ORION−11 data 

Alirocumab NA 14.28 (-2.60, 32.23) 

Evolocumab NA  22.26 (-5.70, 49.37) 

Ezetimibe NA -16.66 (-41.39, 7.64) 

Placebo NA -47.10 (-58.61, -33.39) 

Crl = credible interval; NA = data not available. 
Intervallene blir ikke helt presise på grunn av omregningen til mmol/l, men Legemiddelverket har gjort denne forenklingen 
siden det er mmol/l som brukes mest i norsk klinisk praksis. 
 

 
Balansediagram av analysene er vist i Figur 17. 
 

 
Figur 17 LDL-C: inklisiran sammenliknet indirekte med placebo, alirokumab og evolokumab for endring fra baseline i mg/dl 
(øverst) og i prosent (nederst). Abbreviations: ASCVD =atherosclerotic cardiovascular disease; Crl = credible interval; LDL-C = 
low-density lipoprotein cholesterol 

Resultater for behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker 
I figuren under vises balansediagram over sammenlikningene av legemidlene vs. placebo og de 
indirekte sammenlikningene av inklisiran vs. de andre legemidlene for behandlingsavbrudd ved ≥ 24 
uker. 
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Figur 18 Figur 9 Behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker: sammenlikninger vs. placebo (øverst) og inklisiran vs. de andre 
legemidlene (nederst). OR < 1 favoriserer inklisiran. 

 
I forhold til placebo gav inklisiran  odds for behandlingsavbrudd (OR: ), og 
sammenliknet med alirokumab gav inklisiran  odds for behandlingsavbrudd (OR: 

). Analyser sammenliknet med evolokumab er ikke gjort. 
 
Balansediagram av behandlingsavbrudd grunnet uønskede hendelser er vist i Figur 19. 
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Figur 19 Behandlingsavbrudd grunnet uønskede hendelser ved ≥ 24 uker: sammenlikninger vs. placebo (øverst) og inklisiran 
vs. de andre legemidlene (nederst). OR < 1 favoriserer inklisiran. 

I forhold til placebo gav inklisiran  odds for behandlingsavbrudd på grunn av 
uønskede hendelser (OR: ), og  alirokumab (OR: ). 
 
Resultater for endring fra baseline i HDL-C 
Figur 20 viser prosentendring fra baseline for HDL-C sammenliknet med placebo og inklisiran 
sammenliknet med de andre legemidlene som viser at alle legemidlene gav  i HDL-C enn 
placebo. 
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Figur 20 HDL-C: sammenliknet med placebo og inklisiran sammenliknet indirekte med placebo, alirokumab, evolokumab og 
ezetimib for endring fra baseline i mg/dl (øverst) og i prosent (nederst). Abbreviations: ASCVD = atherosclerotic 
cardiovascular disease; Crl = credible interval; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol. 

 
Sammenliknet med placebo gav inklisiran  fra baseline i HDL-C på  %, og de indirekte 
sammenlikningene av inklisiran med evolokumab og alirokumab viser  i 
prosentvis HDL-C endring fra baseline. 
 

 Legemiddelverkets vurdering 
Studiedesign 
Studiene inkludert i analysen er relativt like med hensyn på studiedesign. Den største forskjellen er i 
oppfølgingstiden der evolokumab-studiene (RUTHERFORD-2, LAPLACE-2, LAPLACE-TIMI 57, FOURIER, 
GAUSS-2 og GAUSS-4) har oppfølgingstid på 12 uker, mens de andre studiene har vesentlig lengre 
oppfølging. En eventuell endring i effekt og sikkerhetsprofil over tid vil i mye mindre grad fanges opp 
med kortere oppfølgingstid. Oppfølgingstiden i inklisiran-studiene ORION-9, 10 og 11 var 540 dager 
(77 uker), mens mange av komparatorstudiene hadde mye kortere oppfølgingstid på 12 uker (GAUSS 
studiene, RUTHERFORD-2 og LAPLACE-TIMI 57) og 24 uker (ODYSSEY ALTERNATIVE). Novartis 
vurderte at dette samsvarte med utfall som ble rapportert på 90 og 150 dager fra ORION-studiene. 
Det ble observert et platå og etter hvert avtagende effekt på prosent endring i LDL-C fra både ORION 
og komparatorstudiene. Novartis mente derfor at å velge utfall målt ved 24 uker var rimelig. Siden 
evolokumab-studiene hadde kortere oppfølgingstid (12 uker) kan dette derfor være en kilde til bias i 
NMA dersom et eventuelt platå i relativ effekt ikke er nådd enda for evolokumab. Dette medfører at 
effekten av evolokumab kan være noe underestimert.  
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Novartis gjorde sensitivitetsanalyser bl.a. med resultater fra 90 dagers rapportert utfall fra ORION-
studiene. Overordnet var resultatene fra disse analysene noe mindre i favør inklisiran. I ORION-1 ble 
den største reduksjonen i LDL-C observert ved 150 og 180 dager. Effekten på nedgang i LDL-C ved 90 
dager og etter kun en dose inklisiran kan derfor være suboptimal og ikke fullt ut representativ for en 
effekt som vil inntre senere etter flere doseringer. Det kan være rimelig at effekten som observeres 
etter kun en dose inklisiran (dvs. 90 dager) kan medføre en underestimering av inklisirans effekt på 
lengre sikt. 
 
Novartis angir at NMA er begrenset til 284 mg inklisiran subkutant hver 6. måned. ORION-1 vurderte 
regimer med en og to doser a 300 mg natriumsaltet av inklisiran, og Novartis mente dette tilsvarte 
284 mg doseringen fra ORION-10 og 11 slik at de derfor slo sammen disse i ASCVD-analysene. 
ORION-1 var en dosejusterings-studie og inngår kun i én sensitivitetsanalyse i ASCVD-populasjonen. 
Ulikheter i dosering har dermed liten betydning for analysene. Novartis inkluderte 75 mg hver annen 
uke med alirokumab da dette var en utbredt dosering i studiene, selv om den foretrukne er 150 mg. 
Novartis antok at opptitrering fra 75 mg til 150 mg ble gjort dersom det var nødvendig utfra klinisk 
effekt, og at derfor kunne 150 mg og 75 mg hver annen uke sees på som tilsvarende dosering i 
analysene. Slik dosejustering er angitt i preparatomtalen til alirokumab for å oppnå ytterligere 
reduksjon i LDL-C. Den dosen av evolokumab som var aktuell for analysene var 140 mg hver annen 
uke, og derfor ble fire studier med andre doseringer ekskludert. FOURIER-studien hadde to regimer 
av evolokumab (hver andre og hver 4. uke), men begrensninger i datatilgjengelighet gjorde at ITT 
med sammenslåtte doseringsregimer ble inkludert og ble vurdert som en konservativ tilnærming og 
det var få pasienter i det månedlige regimet.  

Oppsummert vurderer Legemiddelverket at studiene er like nok for en NMA, men at ulik 
oppfølgingstid kan gi usikkerhet rundt resultatene.  

Pasientkarakteristika 
Det er forskjeller i pasientkarakteristika som kan påvirke sammenliknbarheten av 
studiepopulasjonene og dermed påvirke validiteten av resultatene i NMA. 
 
Fem studier hadde ubalanser i bakgrunnsbehandling med statiner mellom armene i studiene, og 
disse ble ekskludert fordi dette ville føre til bias i NMA og innvirke på estimater for relativ effekt. Seks 
studier hadde ezetimib som komparator og dosering 10 mg daglig, og tre av disse var med 
statinintolerante pasienter. Alle studiene ble inkludert. Tabellen under viser oversikt over 
bakgrunnsbehandlingen. 
 
Tabell 11 Bakgrunnsbehandling i studiene inkludert i NMA. 

Trial name Primary 

Publication 

Disease 

Category 

Statin 

Intensity (%) 
Ezetimib (%) Statin 

intolerant (%) 

Network(s) 

ORION-1 Ray (2017) ASCVD H: 34-36 % 

M: 34 % 

L: 3-7 % 

25-26 % 20-30 % 

(assumed) 

ASCVD MTD 

statin  

ORION-10 Ray (2020) ASCVD H: 67-68 % 

M: 18-20 % 

L: 1 % 

10 % 22 % ASCVD Statin 

intolerant/ASCVD 

MTD statin 

ORION-11 Ray (2020) ASCVD H: 78-79 % 

M: 15-16 % 

L: 0.4 % 

6-8 % 11-12 % ASCVD Statin 

intolerant/ASCVD 

MTD statin 
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ODYSSEY 

COMBO I 

Kereiakes 

(2015) 

ASCVD H: 62-65 % 0 % (not 

allowed) 

NR ASCVD MTD 

statin 

ODYSSEY 

COMBO II 

Cannon 

(2015) 

ASCVD H: 66-67 % 0 % (not 

allowed) 

NR ASCVD MTD 

statin 

LAPLACE-2 Robinson 

(2014) 

ASCVD NR NR (Eze 

treatment 

arm) 

0 % ASCVD MTD 

statin 

ODYSSEY 

CHOICE I 

Robinson 

(2016) 

ASCVD NR 12-14 % NR ASCVD MTD 

statin 

NCT012884

43 

McKenney 

(2012) 

ASCVD NR 0 %  NR ASCVD MTD 

statin 

ODYSSEY 

Long Term 

Robinson 

(2015) 

ASCVD H: 47 % 14-15 % NR HeFH MTD statin/ 

ASCVD MTD 

statin 

LAPLACE-

TIMI 57 

Giugliano 

(2012) 

ASCVD H: 24-32 % 9-10 % NR ASCVD MTD 

statin 

FOURIER Sabatine 

(2017) 

ASCVD H: 69-70 % 

M: 30-31 % 

L: 0.3 % 

5% NR ASCVD MTD 

statin 

ODYSSEY 

EAST 

Han (2020) ASCVD H: 68 % 

M: 8-10 % 

0% (not 

allowed) 

NR ASCVD MTD 

statin 

ODYSSEY KT Koh (2018) ASCVD H: 72-73 % 12-14 % NR ASCVD MTD 

statin 

ODYSSEY 

OUTCOMES 

Schwartz 

(2018) 

ASCVD H: 89 % 

M: 8-9 % 

3 % NR ASCVD MTD 

statin 

ODYSSEY 

ALTERNATIV

E 

Moriarty 

(2015) 

ASCVD; 

Statin 

intolerant 

NR NR (2 week 

washout of 

Eze) 

100 % ASCVD Statin 

intolerant 

ODYSSEY 

CHOICE II 

Stroes 

(2016) 

ASCVD; 

Statin 

intolerant 

NR 60 % NR ASCVD Statin 

intolerant 

ODYSSEY 

NIPPON 

Teramoto 

(2019) 

ASCVD; 

Statin 

intolerant 

H: 0 % 13-26 % 60-75 % (34 % 

on low-dose 

statin) 

ASCVD Statin 

intolerant 

GAUSS-2 Stroes 

(2014) 

ASCVD; 

Statin 

intolerant 

 
NR (Eze 

discontinued 

prior to 

screening) 

100 % ASCVD Statin 

intolerant 

GAUSS-4 Koba 

(2020) 

ASCVD; 

Statin 

intolerant 

NR NR 100 % ASCVD Statin 

intolerant 
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ORION-9 Raal (2020) HeFH H: 71-76 % 

M: 30-40 % 

L: 4-5 % 

50-56 % 24-27 % HeFH Statin 

intolerant 

HeFH MTD statin  

RUTHERFOR

D-2 

Raal (2015) HeFH NR 60 % NR HeFH MTD statin 

ODYSSEY FH 

I 

Kastelein 

(2015) 

HeFH H: 83-85 % 56-60 % 0 % HeFH MTD statin 

ODYSSEY FH 

II 

Kastelein 

(2015) 

HeFH H: 87-92 % 65-67 % 0 % HeFH MTD statin 

NCT012668

76 

Stein 

(2012) 

HeFH NR 73 % 0 % HeFH MTD statin 

ODYSSEY 

HIGH FH  

Ginsberg 

(2016) 

HeFH H: 72-74 % 19-34 % NR HeFH MTD statin 

Abbreviations: ASCVD=atherosclerotic cardiovascular disease; H=high-dose; HeFH = heterozygous familial 
hypercholesterolemia; L=low-dose; LDL-C=low density lipoprotein cholesterol; M=medium-dose; NR=not reported. 

 
Med hensyn på pasientkarakteristika var det forskjeller i bakgrunnsbehandling med ezetimib. I 
ORION-9 (HeFH) var andelen som fikk ezetimib 50-56 %, mens i komparatorstudiene med PCSK9-
hemmer var andelene varierende fra 3 til 67 %. I ASCVD-studiene var det mer sammenliknbare 
andeler (ORION-10 og ORION-11: 6-8 %, komparatorstudiene: 0-15 %). Novartis mente at 
bakgrunnsbehandling med ezetimib ikke var effektmodifiserende basert på subgruppeanalyser i to 
studier (ODDYSEY Long Term og LAPLACE-TIMI 57 [Tabell 12]) der endringen i LDL-C var relativ lik 
uavhengig av behandling med ezetimib. 
 
Tabell 12 Prosentvis endring LDL-C stratifisert basert på baseline ezetimib behandling i ODDYSEY Long Term og LAPLACE-
TIMI 57. 

Trial Comparison LS Mean (SE) 

ODYSSEY 

Long Term 

Alirocumab 

versus placebo 

Ezetimibe (yes): n=215, LS mean -59.2 (2.1) vs. n=118, LS mean 5.6 (2.8) 

Ezetimibe (no): n=1315, LS mean -61.3 (0.8) vs. n= 662, LS mean 0.0 (1.1) 

p value for interaction: 0.3273 

LAPLACE-

TIMI 57 

Evolocumab 

versus placebo 

Ezetimibe (concomitant): n=7, LS mean -54.5 (NR) vs. n=5, LS mean 14.3 (NR) 

Ezetimibe (non-concomitant): n=70, LS mean -63.8 % vs. n=73, LS mean 2.6 % 

Abbreviations: LDL-C = low-density lipoprotein-cholesterol; LS = least squares; SE = standard error 

  
Legemiddelverket mener datagrunnlaget for denne antagelsen er for svak fordi den er basert på kun 
to studier inkludert i det ene nettverket (ASVCD MTD statiner), hvor bare noen få pasienter i 
studiene (hhv. 16 % og 10 %) fikk ezetimib. Hvis bakgrunnsbehandling med ezetimib kan antas å være 
effektmodifiserende, kan svært ulik andel pasienter på slik behandling i de inkluderte studiene 
påvirke resultatene fra de indirekte sammenlikningene. 
 
Totalt ble 9 studier ekskludert på grunn av forskjeller i bakgrunnsbehandling med statiner basert på 
vurdering av andel pasienter som fikk statiner og ulikhet i statinbruk mellom armene. For de 
resterende inkluderte studiene ble det antatt at de enkelte statiner (atorvastatin, rosuvastatin og 
simvastatin) ville ha samme effekt som bakgrunnsbehandling uavhengig av det spesifikke virkestoffet 
og dosen. Novartis antok videre at ulikheter i bakgrunnsbehandling med statin ikke ville gi bias i 
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resultatene fra en NMA forutsatt at dette var balansert mellom studiearmene i den enkelte studien. 
Legemiddelverket vurderer dette som akseptabelt. ORION-studiene 9, 10 og 11 inkluderte en liten 
andel statinintolerante pasienter (12-25 %), og en sensitivitetsanalyse uten denne gruppen ble derfor 
gjort med sammenliknbare resultater som base case.  
 
Novartis vurderte kardiovaskulær risiko og alvorlighet som mulige effektmodifiserende faktorer. Med 
hensyn på kardiovaskulær risiko var dette ulikt definert i ORION-studiene sammenliknet med 
komparatorstudiene. I ORION var risiko definert som ekvivalent ved at pasientene hadde  

• diabetes mellitus type 2,  

• familiær hyperkolesterolemi eller  

• ≥ 20 % 10-års risiko for en kardiovaskulær hendelse vurdert utfra FRS-CVD 
 
I andre studier ble risiko ekvivalens definert annerledes og en eller flere av følgende også inkludert:  

• ischemisk slag, eller 

• perifer arteriesykdom, eller  

• kronisk nyresykdom, eller  

• diabetes mellitus type 2, og  

• to eller flere tilleggsrisikofaktorer  
De ulike komponentene som definerte kardiovaskulær risikoekvivalens var ulikt rapportert på tvers 
av studiene (med unntak av baseline LDL-C), men generelt var andelen risikoekvivalente i studiene 
lave og betydningen av disse forskjellene er usikker. 
 
Det var noe variasjon i LDL-C ved baseline, fra ≥ 1,8 mmol/l til ≥ 2,6 mmol/l, og enda høyere i 
ODYSSEY FH HIGH (≥ 4,13 mmol/l). Det ble antatt at forskjeller i kardiovaskulær risiko innen 
gruppene HeFH og ASCVD ikke ville ha betydning for effektresultater som undersøkte endring i LDL-C, 
HDL-C og seponering. Ulike nivåer av baseline LDL-C har mindre betydning når analysene undersøker 
prosentvis endring i stedet for absolutt endring. Det ble derfor gjort analyser av ITT fra ORION. 
ODDYSSEY HIGH FH ble ekskludert i sensitivitetsanalyse pga. svært høy baseline LDL-C (≥ 4,13 
mmol/l). ODDYSSEY OUTCOMES ble også ekskludert i sensitivitetsanalyse pga. at median tid fra akutt 
koronar hendelse var kun 2,6 måneder med påfølgende stor variasjon i LDL-C pga. plakkrupturer. 
 
Resultater 
Resultatene fra de indirekte sammenlikningene mot evolokumab og alirokumab gir 
kredibilitetsintervall som inkluderer 0 i alle analysene, og det er dermed 95 % sannsynlig at effekten 
av inklisiran og de to komparatorene ikke er forskjellige. Men intervallene er vide, og 
punktestimatene er usikre. Resultatene er også basert på kort oppfølging og vil ikke kunne si noe om 
langtidseffekten av legemidlene. 
 
Evolokumab viser størst reduksjon i LDL-C  i HDL-C. For LDL-C viste analysene relativt 
sett stor numerisk endring i favør av evolokumab når effektresultater for inklisiran var målt på om lag 
samme tidspunkt etter oppstart av behandling (90 dager). Resultatene for behandlingsavbrudd og 
behandlingsavbrudd grunnet uønskede hendelser er mer usikre på grunn av få hendelser som gir 
meget vide kredibilitetsintervaller. 
 
Parameteren τ (tau) er standardavviket (SD) til effektstørrelsen, og måles på samme skala som 

effektstørrelsen, dvs. i prosent hvis endepunktet er prosentvis endring eller i mg/dl (eller mmol/l) 

dersom endepunktet er absolutt endring. τ tolkes derfor som et vanlig standardavvik til et vanlig 

gjennomsnitt, og den sier noe om spredningen på effektstørrelsene i dataene.  
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I analysene av absolutt endring i LDL-C, ble τ estimert til mellom 9,5 mg/dl og 12, 5 mg/dl i de tre 

nettverkene (HeFH, ASCVD på MTD statiner og ASCVD statinintolerante). De relative 

effektestimatene av sammenlikning inklisiran vs. evolokumab var:  

• HeFH: 20,62 (-32,36, 72,35) mg/dl, τ 12,51 mg/dl 

• ASCVD på MTD statin: 12,26 (-9,91, 35,21), τ 10,73 mg/dl 

• ASCVD statinintolerante: 33,3 (-15,9, 72,76), τ 9,52 mg/dl 

Under antagelse om normalfordeling i studiene, er det forventet at endring i LDL-C vil variere med 
mellom 9 og 12 mg/dl (ett SD) i 70 % av studiene og med mellom 18 og 24 mg/dl (to SD) i 95 % av 
studiene. Variasjonen kan skyldes underliggende ulikheter i studiene.  
 
Oppsummering 
Legemiddelverket vurderer at analysene viser at inklisiran ser ut til å gi numerisk mindre nedgang i 
LDL-C  i HDL-C fra baseline enn evolokumab, men vurderer at inklisiran ikke ser 
ut til å være signifikant dårligere enn evolokumab basert på de analysene som er gjennomført og 
med data basert på 12 og 24 ukers oppfølgingstid.  
 
For uønskede hendelser som ledet til behandlingsavbrudd og totalt antall behandlingsavbrudd 
vurderer Legemiddelverket at inklisiran  avbrudd enn evolokumab på kort 
sikt.  
 
Analysene viser om lag tilsvarende resultater for sammenlikningen mot alirokumab. 
 
Langtidseffekt og sikkerhet kan ikke vurderes ut fra foreliggende data. 
 
Legemiddelverket vurderer, basert på analysene foretatt av Novartis, at inklisiran ikke ser ut til å 
være dårligere enn evolokumab vurdert ut fra effekt og behandlingsavbrudd på kort sikt.  
 

 Pågående studier 
ORION-9, ORION-10 og ORION-11 er avsluttet, men de pågående åpne forlengelsesstudiene ORION-3 
og ORION-8 og de pågående langtidsstudiene ORION-4 og ORION-5 vil gi ytterligere effekt- og 
sikkerhetsdata av inklisiran. 
 
Tabell 13 Pågående studier av inklisiran. 

Studie Populasjon Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Forventet 
sluttdato 

ORION-3 
(NCT03060577) 
Åpen 
forlengelsesstudie 
(fase II)  

Pasienter som har fullført 
ORION-1 studien; dvs. voksne 
pasienter med historie på 
aterosklerotisk kardiovaskulær 
sykdom (ASCVD)/ASCVD risiko 
ekvivalent med forhøyede LDL-
C nivåer (≥ 1,8 mmol/l hos 
pasienter med historie på 
ASCVD eller ≥ 2,6 mmol/l hos 

Inklisiran Evolokumab 
etterfulgt av 
inklisiran (fra 
dag 360) 

Prosentvis 
endring i 
LDL-C fra 
baseline (dag 1 
ORION-1 studie) 
til dag 210, ++ 

Feb. 
2022 
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Studie Populasjon Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Forventet 
sluttdato 

pasienter med ASCVD risiko 
ekvivalent) (estimert N = 490) 

ORION-4 
(NCT03705234) 
Randomisert, 
dobbeltblindet, 
placebokontrollert 
fase III-studie 

Voksne (≥ 55 år) med historie 
på ASCVD (estimert N = 
15 000) 

Inklisiran Placebo Tid til første 
hendelse av 
koronar 
hjertesykdom, 
hjerteinfarkt, 
fatal og ikke-
fatal iskemisk 
hjerneslag eller 
koronar 
revaskularisering  

Des. 
2024 

ORION-5  
(NCT03851705) 
Randomisert, 
dobbeltblindet, 
placebokontrollert 
fase III-studie 

Voksne med homozygot 
familiær hyperkolesterolemi 
(HoFH) og forhøyede LDL-C 
nivåer (≥ 3,4 mmol/l) (N = 56)  

Inklisiran Placebo 
etterfulgt av 
inklisiran (fra 
dag 180) 

Prosentvis 
endring i 
LDL-C fra 
baseline til dag 
150, absolutt 
endring i LDL-C 
fra baseline til 
dag 150, ++ 

Sep. 
2021 

ORION-8  
(NCT03814187) 
Åpen 
forlengelsesstudie 
(fase II) 

Pasienter som har fullført 
ORION-5, ORION-9, ORION-10 
eller ORION-11; dvs. voksne 
med historie på ASCVD, ASCVD 
risiko ekvivalent, HeFH eller 
HoFH og forhøyede LDL-C 
nivåer (N = 2 991) 

Inklisiran - Antall pasienter 
med LDL-C < 1,8 
mmol/l ved dag 
1 080, antall 
pasienter med 
LDL-C < 2,6 
mmol/l ved dag 
1 080, ++ 

Des. 
2023 

CVD: kardiovaskulær sykdom. HoFH: homozygot familiær hyperkolesterolemi. LDL-C: low-density lipoprotein kolesterol, det 
«dårlige kolesterolet». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 53/
129 

 

3 PICO10  

 Pasientpopulasjonen  
Norsk klinisk praksis 
Ifølge de nasjonale retningslinjene og norske klinikere Legemiddelverket har konsultert, vil inklisiran, 
i tråd med markedsføringstillatelsen, bli brukt som tillegg til optimal lipidsenkende behandling hos 
pasienter som ikke når sine behandlingsmål.  
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
ORION-9, ORION-10 og ORION-11 inkluderte pasienter som hadde aterosklerotisk kardiovaskulær 
sykdom (ASCVD) (koronar hjertesykdom, cerebrovaskulær sykdom eller perifer arteriesykdom), 
pasienter med tilsvarende risiko (diabetes mellitus type 2, familiær hyperkolesterolemi eller 10-års 
risiko på 20 % eller mer for en kardiovaskulær hendelse i henhold til Framingham Risk Score eller 
tilsvarende) og/eller familiær hyperkolesterolemi (FH). Pasientene tok maksimal tolerert dose med 
statin med eller uten annen lipidmodifiserende behandling og hadde behov for ytterligere LDL-C-
reduksjon (dvs. at pasientene ikke oppnådde behandlingsmålene sine). 
 
ORION-9 - heterozygot familiær hyperkolesterolemi 
Gjennomsnittsalder ved baseline var 55 år, 22 % av pasientene var ≥ 65 år, og 53 % av pasientene var 
kvinner. Gjennomsnittlig LDL-C ved baseline var 4,0 mmol/l. 74 % brukte høyintensitetsstatiner, 15 % 
brukte mellomintensitetsstatiner og 10 % brukte ikke statin. 52 % av pasientene ble behandlet med 
ezetimib.  
 
ORION-10 - ASCVD 
Gjennomsnittlig alder ved baseline var 66 år, 60 % av pasientene var ≥ 65 år, og 31 % var kvinner. 
Gjennomsnittlig LDL-C var 2,7 mmol/l ved baseline. 69 % brukte høyintensitetsstatiner, 19 % brukte 
mellomintensitetsstatiner, 1 % brukte lavintensitetsstatiner og 11 % brukte ikke statin.  
 
ORION-11 - ASCVD og tilsvarende risiko (risikoekvivalent populasjon) 
Mer enn 75 % av pasientene fikk bakgrunnsbehandling med et høyintensitetsstatin, 87 % av 
pasientene hadde ASCVD og 13 % var ASCVD-risikoekvivalente. Gjennomsnittsalder ved baseline var 
65 år, 55 % var ≥ 65 år, og 28 % var kvinner. Gjennomsnittlig LDL-C ved baseline var 2,7 mmol/l. 78 % 
brukte høyintensitetsstatiner, 16 % brukte mellomintensitetsstatiner, 0,4 % brukte 
lavintensitetsstatiner og 5 % brukte ikke statin. 
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Novartis har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse med evolokumab som komparator. 
Evolokumab ble vurdert å være kostnadseffektiv behandling i avgrensede pasientpopulasjoner angitt 
i Tabell 3. Novartis mener at inklisiran kan være kostnadseffektiv behandling i de samme 
pasientpopulasjonene.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket anser pasientpopulasjonene fra ORION-9, ORION-10 og ORION-11 som relevante 
for aktuell populasjon i norsk klinisk praksis.  

 
10 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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 Intervensjon 
Norsk klinisk praksis 
Det er forventet at inklisiran vil bli brukt i samsvar med godkjent preparatomtale. Inklisiran er aktuelt 
i tredje linje, som tillegg til statin og/eller ezetimib.  
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Pasientene i intervensjonsarmen i ORION-studiene fikk inklisiran administrert i henhold til godkjent 
preparatomtale, som tillegg til maksimal tolerert dose med statin med eller uten annen 
lipidmodifiserende behandling. 
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
I kostnadsminimeringsanalysen har Novartis lagt til grunn den anbefalte doseringen fra 
preparatomtalen.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket mener intervensjonen er fornuftig modellert. 
 

 Komparator 
Norsk klinisk praksis 
Ifølge de nasjonale retningslinjene og norske klinikere Legemiddelverket har konsultert, vil inklisiran, 
i tråd med markedsføringstillatelsen, bli brukt som tillegg til optimal lipidsenkende behandling hos 
pasienter som ikke når sine behandlingsmål. Det vil si at inklisiran vil komme i tredjelinjebehandling 
som tillegg til standardbehandling med statiner og ezetimib, og at inklisiran dermed vil være et 
alternativ til PCSK9-hemmerne evolokumab og alirokumab. Det er noen ytterst få pasienter med 
svært høyt LDL-C som regelmessig må gå på lipid-aferese, dvs. rensing av blodet, men dette gjelder 
kun et fåtall pasienter. 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Komparator i ORION-studiene var som i intervensjonsarmen (dvs. behandling med statiner med/uten 
annen lipidmodifiserende behandling), men inklisiran var erstattet med placebo.  
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Med bakgrunn i at evolokumab har blitt vurdert å være kostnadseffektiv behandling for de aktuelle 
pasientpopulasjonene, mens alirokumab ble vurdert å ikke være kostnadseffektiv i de aktuelle 
pasientpopulasjonene, har Novartis sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse med evolokumab som 
komparator.  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket godtar valg av komparator i innsendt analyse.  
 

 Utfallsmål 

3.4.1 Effekt  
Innsendt klinisk dokumentasjon 
I den samlede fase III-analysen senket subkutant administrert inklisiran LDL-C med mellom 50 og 
55 % så tidlig som dag 90 (se Figur 21), noe som ble opprettholdt ved langtidsbehandling.  
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Maksimal LDL-C-reduksjon ble oppnådd ved dag 150, etter andre administrering (12). 
 

 
Figur 21 Gjennomsnittlig prosentvis endring fra baseline i LDL-C hos pasienter med primær hyperkolesterolemi og blandet 
dyslipidemi behandlet med inklisiran, sammenlignet med placebo (samlet analyse). Kilde: (12). 

 
De koprimære endepunktene i ORION-studiene var prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 
sammenlignet med placebo, og tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp 
til dag 540 for å estimere effekten på LDL-C over tid. 
 
ORION-9 - heterozygot familiær hyperkolesterolemi 
Inklisiran reduserte signifikant gjennomsnittlig prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 
sammenlignet med placebo med 48 % (95 % KI: -54 %, -42 %; p < 0,0001). Inklisiran reduserte også 
signifikant tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 med 44 % 
sammenlignet med placebo (95 % KI: -48 %, -40 %; p < 0,0001). Ved dag 510 hadde 52,5 % av 
pasientene med ASCVD som fikk inklisiran, oppnådd LDL-C-målet på < 1,8 mmol/l, sammenlignet 
med 1,4 % av pasientene som fikk placebo. I gruppen med tilsvarende risiko som ASCVD nådde 66,9 
% av pasientene som fikk inklisiran, LDL-C-målet på < 2,6 mmol/l, sammenlignet med 8,9 % av 
pasientene som fikk placebo. 
 
ORION-10 - ASCVD 
Inklisiran reduserte signifikant gjennomsnittlig prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 
sammenlignet med placebo med 52 % (95 % KI: -56 %, -49 %; p < 0,0001). Inklisiran reduserte også 
signifikant tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 med 54 % 
sammenlignet med placebo (95 % KI: -56 %, -51 %; p < 0,0001). Ved dag 510 var LDL-C-målet på < 1,8 
mmol/l oppnådd av 84 % av pasientene med ASCVD som fikk inklisiran, sammenlignet med 18 % av 
pasientene som fikk placebo. 
 
ORION-11 - ASCVD og tilsvarende risiko (risikoekvivalent populasjon) 
Inklisiran reduserte signifikant gjennomsnittlig prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 
sammenlignet med placebo med 50 % (95 % KI: -53 %, -47 %; p < 0,0001). Inklisiran reduserte også 
signifikant tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 med 49 % 
sammenlignet med placebo (95 % KI: -52 %, -47 %; p < 0,0001). Ved dag 510 var LDL-C-målet på < 1,8 
mmol/l oppnådd av 82 % av pasientene med ASCVD som fikk inklisiran, sammenlignet med 16 % av 
pasientene som fikk placebo. Hos pasienter med en tilsvarende risiko som ASCVD, var LDL-C-målet på 
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< 2,6 mmol/l oppnådd av 78 % av pasientene som fikk inklisiran, sammenlignet med 31 % av 
pasientene som fikk placebo. 
 
Innsendt modell 
I en kostnadsminimeringsanalyse forutsettes tilnærmet like god effekt av intervensjonen som av 
komparator. Novartis har sendt inn en indirekte sammenligning i form av en NMA for å dokumentere 
den relative effekten av inklisiran sammenlignet med evolokumab. Legemiddelverket vurderer at 
inklisiran ikke ser ut til å være dårligere enn evolokumab vurdert ut fra effekt og behandlingsavbrudd 
på kort sikt (se kapittel 2). 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket godtar den innsendte analysen.  
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4 Økonomisk analyse  
Novartis har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse med evolokumab som komparator. I en 
kostnadsminimeringsanalyse forutsettes tilnærmet lik effekt og sikkerhet av intervensjon som av 
komparator. Legemiddelverket har i tidligere metodevurderinger lagt til grunn en klasseeffekt av 
PCSK9-hemmerne evolokumab og alirokumab, og basert på vurderingene i Kapittel 2.2 anses det som 
tilstrekkelig bevist at klinisk effekt på LDL-C er tilnærmet lik for alle tre PCSK9-hemmerne (inklisiran, 
evolokumab og alirokumab).  
 

 Kostnader (input data)  
Innsendt analyse  
I Novartis sin analyse er det kun inkludert legemiddelkostnader. Det antas ingen forskjeller i bruk av 
statiner og/eller ezetimib mellom intervensjons- og komparatorarmen, og disse 
legemiddelkostnadene har derfor ikke blitt inkludert i analysen. Legemiddelpriser er vist i Tabell 14.  
 
Tabell 14 Legemiddelpriser PCSK9-hemmere evolokumab og inklisiran.   

Virkestoff Styrke Pakning Varenummer Maksimal AUP 
inkl. mva. 

Avtalepris inkl. mva. 

Evolokumab 140 mg 1 stk. 097603 2 495,50  

2 stk. 586312 4 954,80  

3x2 stk. 377249 14 791,90  

Inklisiran 284 mg 1 stk. 195659 31 461,20 - 

 
Anbefalt dose av inklisiran er 284 mg administrert som en enkelt subkutan injeksjon: initielt, igjen 
etter 3 måneder og deretter hver 6. måned. Dette betyr at inklisiran har en ekstra dose i år 1 
sammenlignet med påfølgende år. Anbefalt dose av evolokumab er enten 140 mg annenhver uke 
eller 420 mg én gang månedlig. Begge doser er klinisk ekvivalente, men ifølge kliniske eksperter blir 
regimet med dosering hver annen uke mest benyttet av norske pasienter. På bakgrunn av dette 
velger Legemiddelverket å bare vise legemiddelkostnader av sammenligningen av inklisiran med 
evolokumab 140 mg annenhver uke i denne metodevurderingen, noe som er i henhold til den 
tidligere metodevurderingen av evolokumab (1). Antall doser og pakninger per år per pasient, og 
årskostnader knyttet til legemiddelbehandling vises i Tabell 15.  
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Tabell 15 Legemiddelkostnader for behandling med evolokumab og inklisiran (maks AUP uten mva.).   

Virkestoff Doserings- 
regime  

Antall 
injeksjoner 
(doser) per 
pakning 

Antall 
doser per 
år 

Antall 
pakninger 
per år 

Årskostnad 
per pasient 
(maksimal 
AUP uten 
mva.)  

Årskostnad 
per pasient 
(avtale pris 
uten mva.) 

År 1 

Evolokumab 140 mg 
annenhver 
uke 

6* (6) 26 4,33 51 278  

Inklisiran 284 mg (3x 
i år 1) 

1 (1) 3 3 75 507 - 

År 2+  

Evolokumab 140 mg 
annenhver 
uke 

6* (6) 26 4,33 51 278  

Inklisiran 284 mg 
(2x i år 2+) 

1 (1) 2 2 50 338 - 

* Varenummer: 377249 

Evolokumab er beregnet for egenadministrasjon av pasienten etter tilstrekkelig opplæring. Inklisiran, 
derimot, er tiltenkt administrering av helsepersonell. Novartis mener at en innføring av inklisiran ikke 
vil føre til økt ressursbruk knyttet til lege- og spesialisttjenester, inkludert administrasjonskostnader, 
sammenlignet med evolokumab, og ekskluderer derfor disse kostnadene i analysen. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Ifølge Normaltariffen (14) innbefatter takstene for konsultasjoner enkle behandlinger som 
injeksjoner, og etablerte retningslinjer anbefaler regelmessige kontroller for pasienter på 
lipidsenkende legemidler uavhengig av type lipidsenkende behandling. Av den grunn virker det 
rimelig å ikke inkludere kostnader knyttet til legemiddeladministrasjon i analysen. 

 

 Resultater  
Novartis har anvendt en diskonteringsrate på 4 % per år. Tabell 16 viser resultatene av Novartis sin 
sammenlignende analyse av totale legemiddelkostnader per behandlingsår. I Tabell 17 presenteres 
de totale kumulative kostnader etter 5, 10, 15 og 20 år.  
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Tabell 16 Resultater fra Novartis sin sammenlignende analyse av kostnader knyttet til legemiddelbehandling med inklisiran 
og evolokumab. Totale kostnader per behandlingsår (per pasient). Legemiddelkostnadene er basert på maks AUP uten mva. 
Diskonterte tall.  

 Inklisiran  Evolokumab*  Differanse 

Totale kostnader per behandlingsår (per pasient) 

År 1 75 507 51 278 24 229 

År 2+ 50 338 51 278 - 940 

* 140 mg evolokumab annenhver uke.  

 
Tabell 17 Resultater fra Novartis sin sammenlignende analyse av kostnader knyttet til legemiddelbehandling med inklisiran 
og evolokumab. Totale kumulative kostnader (per pasient). Legemiddelkostnadene er basert på maks AUP uten mva. 
Diskonterte tall. 

 Inklisiran Evolokumab* Differanse  

Totale kumulative kostnader (per pasient) etter 5, 10, 15 og 20 år 

Etter 5 år 258 228 237 413 20 815 

Etter 10 år 449 786 432 549 17 237 

Etter 15 år 607 233 592 937 14 296 

Etter 20 år 736 642 724 764 11 879 

* 140 mg evolokumab annenhver uke.  

 
Novartis konkluderer med at inklisiran er dyrere enn evolokumab i år 1, men kostnadsbesparende fra 
og med år 2 når legemiddelkostnader baseres på maks AUP. De høyere kostnadene i år 1 er et 
resultat av at inklisiran har en ekstra dose (injeksjon) i år 1 sammenlignet med påfølgende år. 
 

4.2.1 Kostnadseffektivitet 
For at inklisiran skal kunne anses som kostnadseffektiv behandling må årlige behandlingskostnader 
være lik eller lavere enn andre behandlinger med PCSK9-hemmer som i dag dekkes av folketrygden 
eller som er funnet kostnadseffektive i pasientgrupper utover de som er omfattet av dagens 
refusjonskontrakter. Dette omfatter nedenstående pasientgrupper og prisbetingelser: 
 

1. Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale gitt at legemiddelprisen for 
inklisiran reduseres til samme nivå (eller lavere) som prisen på evolokumab som ligger til 
grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende pasientgrupper: 
 

o Familiær hyperkolesterolemi (FH):   LDL-C ≥ 5 mmol/l  
o Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):  LDL-C ≥ 4 mmol/l  

 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 60/
129 

 

2. Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab, gitt at legemiddelprisen for inklisiran reduseres til 
samme nivå (eller lavere) som den konfidensielle refusjonsprisen tilbudt av Amgen i 
forbindelse med metodevurderingen av evolokumab (januar 2019). Denne refusjonsprisen er 
lavere enn prisen som ligger til grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende 
pasientgrupper: 
 

o FH primær forebygging     LDL-C > 3,6 mmol/l 
o FH sekundær forebygging    LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD        LDL-C > 3,6 mmol/l 
o ASCVD med diabetes     LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser  LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD med tidligere hjerteinfarkt   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 
3. For pasientgrupper med lavere krav til LDL-C nivå enn det som er nevnt i punkt 2 må 

legemiddelprisene reduseres ytterligere for at behandling skal kunne anses som 
kostnadseffektiv. Dette gjelder både evolokumab og alirokumab, og dermed også inklisiran. 
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER 
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at inklisiran 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. 
 
Det finnes to andre PCSK9-hemmere som har MT i Norge i dag, evolokumab og alirokumab. Ingen har 
foreløpig forhåndsgodkjent refusjon, men kan, gjennom refusjonsavtaler som er inngått mellom 
staten og de aktuelle legemiddelfirmaene, gis etter individuell søknad i henhold til §3 i 
blåreseptforskriften. Det vil være aktuelt å se på de samlede utgiftene som staten vil få til denne 
typen behandling under ett. Derfor beregner Legemiddelverket budsjettkonsekvensene av innvilget 
refusjon for hele PCSK9-markedet i budsjettberegningene, jf. legemiddelforskriften § 14-7 andre 
ledd.  
 
Legemiddelverket viser budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved forskjellige 
estimater av antall pasienter som er aktuelle for behandling (se Tabell 18). Dette for å kunne gi svar 
på flere spørsmål: 

- Hva er budsjettvirkningen ved en fortsettelse av dagens praksis med refusjonsavtaler 
(individuell stønad til pasienter som oppfyller kriterier beskrevet i Helfos Vedlegg 1 (15)), og 
hvilke merutgifter vil det medføre dersom det inngås en tilsvarende refusjonskontrakt for 
inklisiran? (scenario 1) 
 

- Hva er budsjettvirkningen av å tilby behandling med PCSK9-hemmere (evolokumab, 
alirokumab og inklisiran) til flere pasienter enn de omfattet av dagens avtale, i tråd med de 
seks definerte pasientpopulasjonene hvor behandling med evolokumab tidligere er funnet 
kostnadseffektiv? Dette innebærer både en utvidelse av hvilke terskelverdier for kolesterol 
som kvalifiserer for behandling for folketrygdens regning i pasientpopulasjoner som etter 
dagens avtale får dekket behandling, samt inklusjon av pasientpopulasjoner som i dag ikke 
får tilbud om individuell stønad til behandling. Legemiddelprisene som ligger til grunn i dette 
scenarioet er lavere enn de som ligger til grunn i scenario 1. (scenario 2) 
 

- Hva er budsjettvirkningen av å tilby behandling med PCSK9-hemmere (evolokumab, 
alirokumab og inklisiran) til pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C 
mellom 3,6 og 4,0 mmol/l? Her er det snakk om å utvide terskelverdien for kolesterol som 
kreves for initiering av behandling for akkurat denne gruppen (pasienter med gjennomgått 
hjerteinfarkt), og ellers holdes avtalen likt som i dag. Legemiddelprisene som ligger til grunn i 
dette scenarioet er lik som i scenario 1. Denne analysen er foreslått av Novartis. (scenario 3) 

 
Tabell 18 Forklaring av de forskjellige gruppene som det beregnes budsjettkonsekvenser for. 

Gruppe Pasientgruppe og kriterier for LDL-C 

1 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale: 
- Familiær hyperkolesterolemi (FH):                                LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):      LDL-C ≥ 4 mmol/l   

 

2 Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab: 

- FH primær forebygging:     LDL-C > 3,6 mmol/l 
- FH sekundær forebygging:   LDL-C > 2,6 mmol/l 
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- ASCVD:       LDL-C > 3,6 mmol/l 
- ASCVD med diabetes:    LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser: LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 

3 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (gruppe 1) + ASCVD pasienter med 
tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l: 

- FH:                               LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- ASCVD:                            LDL-C ≥ 4 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:                                LDL-C ≥ 3,6 mmol/l 

 

 
Behandling med PCSK9-hemmere er en tilleggsbehandling til bruk av statiner og/eller ezetimib. 
Legemiddelkostnadene relatert til statiner og ezetimib er utelatt i budsjettberegningene da disse 
antas å være tilsvarende uavhengig av om PCSK9-hemmere innvilges refusjon eller ikke. Ettersom 
legemiddelprisen på statiner og ezetimib per i dag er svært lav sammenlignet med PCSK9-hemmere 
mener Legemiddelverket at en slik forenkling er rimelig. Vi har gjort beregninger for en 5-årsperiode, 
men det utelukker ikke at budsjettvirkningene kan vokse også etter denne 5-årsperioden. 
 
For mer informasjon om forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettberegningene, se 
Appendiks 4 Budsjettberegninger.   
 
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 

• Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (scenario 1):  
Basert på data og antagelser har det blitt estimert at budsjettvirkninger for folketrygdens 
legemiddelbudsjett ved maks AUP er på:  

- 202 millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

- 216 millioner NOK i det året med størst budsjettkonsekvens dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Dersom legemiddelpriser for PCSK9-hemmere er basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva., blir 
budsjettkonsekvensene: 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 
Budsjettkonsekvenser for pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab (scenario 2) og pasientgruppene som omfattes av dagens 
refusjonsavtale + ASCVD pasienter med tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l (scenario 3) 
vises i Appendiks 4 Budsjettberegninger.  
 
Konklusjon budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet: 
Behandling med PCSK9-hemmere reduserer antall CV-hendelser og dermed også sykehusinnleggelser 
relatert til disse. Novartis har i sine budsjettberegninger for de kostnadseffektive 
pasientpopulasjonene estimert at 15 dødsfall og cirka 200 CV-hendelser eller «MACE» («major 
adverse cardiac event») per år kan forebygges på lang sikt. Kostnaden til en CV-hendelse er anslått til 
232 000 NOK per hendelse av Novartis. Dette resulterer i en kostnadsbesparelse, knyttet til 
forebygging av CV-hendelser, på omtrent 46 millioner NOK per år. Ytterlige kostnadsbesparelser 
knyttet til forebygging av dødsfall er ikke inkludert i denne beregningen.  
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Det kan også være ytterligere besparelser i form av reduserte kostnader til for eksempel 
rehabilitering, sykehjemsopphold og hjemmetjenester relatert til CV-hendelser. 
  
Dersom man tar hensyn til disse kostnadsbesparelsene i utvidede budsjettberegninger vil netto 
budsjettkonsekvens ved bruk av PCSK9-hemmere bli lavere enn det som er beregnet for kun 
legemiddelutgiftene. Det er vanskelig å finne robuste data på kostnadsbesparelser knyttet til 
behandling med PCSK9-hemmere. 
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6 Diskusjon/oppsummering 
Hyperkolesterolemi er en risikofaktor som kan medføre eller forverre alvorlig sykdom, i form av 
alvorlige kardiovaskulære hendelser og kardiovaskulær død. Behandling av hyperkolesterolemi 
innebærer diett- og livsstilsendringer og behandling med lipidsenkende legemidler. Statiner er 
førstevalg når legemiddelbehandling er aktuelt. Dersom statiner ikke tolereres eller 
lipidnivåene på høyeste dose blir liggende vesentlig over behandlingsmål vurderes tilleggsbehandling 
med ezetimib. Deretter kan behandling med PCSK9-hemmere (evolokumab eller alirokumab) være 
aktuelt ved fortsatt utilstrekkelig lipidkontroll. I dag kan evolokumab og alirokumab gis ved 
individuell stønad til pasienter som oppfyller visse vilkår. Inklisiran (Leqvio) er et 
behandlingsalternativ til PCSK9-hemmerne evolokumab (Repatha) og alirokumab (Praluent).  
 
Novartis har levert en kostnadsminimeringsanalyse av inklisiran og evolokumab, der det antas 
sammenlignbar effekt og sikkerhet mellom inklisiran og evolokumab basert på indirekte 
sammenligninger. 
 
Legemiddelverket har vurdert nytte: 
Kliniske studier viser at inklisiran, som tilleggsbehandling til annen lipidsenkende behandling, senker 
LDL-C hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig reduksjon med dagens standardbehandling 
(statin i kombinasjon med ezetimib). I den samlede fase III-analysen (ORION-9, ORION-10 og ORION-
11 samlet) senket inklisiran LDL-C med mellom 50 % og 55 % så tidlig som dag 90, noe som ble 
opprettholdt ved langtidsbehandling. Maksimal LDL-C-reduksjon ble oppnådd ved dag 150, etter 
andre administrering. Inklisirans effekt på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet har ennå ikke blitt 
fastslått. Legemiddelverket mener at effekten på reduksjon i LDL-kolesterol er godt dokumentert. 
 
Novartis har utført indirekte sammenlikninger av effekt og sikkerhet for inklisiran versus 
komparatorer ved hjelp av nettverksmetaanalyser (NMA). Det ble inkludert 25 studier i NMA, og 
NMA inkluderte studier med andre komparatorer enn det som er relevant for norsk klinisk praksis. 
Fire studier med inklisiran ble inkludert, i tillegg til 15 studier med alirokumab og 6 studier med 
evolokumab. I analysene har Novartis sammenliknet nedgang i LDL-C, økning i HDL-C og 
behandlingsavbrudd totalt og grunnet bivirkninger i tre populasjoner. Legemiddelverket vurderer at 
analysene viser at inklisiran ser ut til å gi numerisk mindre nedgang i LDL-C og  i 
HDL-C fra baseline enn evolokumab, men at inklisiran ikke ser ut til å være signifikant dårligere enn 
evolokumab basert på analysene som er gjennomført og med data basert på 12 og 24 ukers 
oppfølgingstid. For uønskede hendelser som ledet til behandlingsavbrudd og totalt antall 
behandlingsavbrudd vurderer Legemiddelverket at inklisiran  avbrudd enn 
evolokumab på kort sikt. Analysene viser om lag tilsvarende resultater for sammenlikning mot 
alirokumab. Langtidseffekt og sikkerhet kan ikke vurderes ut fra foreliggende data. Legemiddelverket 
mener effekt og sikkerhet mellom inklisiran og de andre PCSK9-hemmerne ser ut til å være 
sammenlignbar, og at en kostnadsminimeringsanalyse dermed kan benyttes for å belyse 
kostnadseffektivitet. 
 
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk: 
Behandling med inklisiran koster 75 507 NOK per pasient (maks AUP uten mva.) i år 1, og 50 338 NOK 
per pasient i årene etter, basert på anbefalt dosering i preparatomtalen. Evolokumab koster 51 278 
NOK per pasient årlig. Det vil si at inklisiran er dyrere enn evolokumab i år 1, men 
kostnadsbesparende fra og med år 2 når legemiddelkostnader baseres på maks AUP. De høyere 
kostnadene i år 1 er et resultat av at inklisiran har en ekstra dose (injeksjon) i år 1 sammenlignet med 
påfølgende år. 
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Inklisiran er sammenlignet med evolokumab i en kostnadsminimeringsanalyse som innebærer at det 
antas sammenlignbar klinisk effekt og sikkerhet. For at inklisiran skal kunne anses som 
kostnadseffektiv behandling må årlige behandlingskostnader være lik eller lavere enn andre 
behandlinger med PCSK9-hemmer som i dag dekkes av folketrygden eller som er funnet 
kostnadseffektive i pasientgrupper utover de som er omfattet av dagens refusjonskontrakter. Dette 
omfatter nedenstående pasientgrupper og prisbetingelser: 
 

1. Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale gitt at legemiddelprisen for 
inklisiran reduseres til samme nivå (eller lavere) som prisen på evolokumab som ligger til 
grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende pasientgrupper: 
 

o Familiær hyperkolesterolemi (FH):   LDL-C ≥ 5 mmol/l  
o Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):  LDL-C ≥ 4 mmol/l  

 
2. Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 

metodevurderingen av evolokumab, gitt at legemiddelprisen for inklisiran reduseres til 
samme nivå (eller lavere) som den konfidensielle refusjonsprisen tilbudt av Amgen i 
forbindelse med metodevurderingen av evolokumab (januar 2019). Denne refusjonsprisen er 
lavere enn prisen som ligger til grunn for dagens refusjonsavtale. Dette gjelder følgende 
pasientgrupper: 
 

o FH primær forebygging     LDL-C > 3,6 mmol/l 
o FH sekundær forebygging    LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD        LDL-C > 3,6 mmol/l 
o ASCVD med diabetes     LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser  LDL-C > 2,6 mmol/l 
o ASCVD med tidligere hjerteinfarkt   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 
3. For pasientgrupper med lavere krav til LDL-C nivå enn det som er nevnt i punkt 2 må 

legemiddelprisene reduseres ytterligere for at behandling skal kunne anses som 
kostnadseffektiv. Dette gjelder både evolokumab og alirokumab, og dermed også inklisiran. 

 
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet: 
I denne metodevurderingen er det gjort en kostnadsminimeringsanalyse, som forutsetter tilnærmet 
lik effekt og sikkerhet av intervensjon som av komparator, og samtidig ikke høyere kostnader enn 
komparator. Novartis og Legemiddelverket har derfor ikke utført beregninger av alvorlighetsgrad.  
 
Legemiddelverket har i metodevurderingen av evolokumab beregnet alvorligheten for alle de 
aktuelle pasientpopulasjonene (1). Alvorlighet er beregnet som APT og ligger på mellom 4 og 10 
QALYs for de aktuelle pasientpopulasjonene behandlet med dagens standardbehandling med 
statiner og ezetimib. På bakgrunn av dette anser Legemiddelverket at blåreseptforskriftens krav til 
alvorlighet er oppfylt. 
 
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet: 
Det er noen ulikheter i studiedesign og pasientkarakteristika som gir usikkerhet i resultatene fra 
NMA:  

• Ulik oppfølgingstid 

• Forskjeller i bakgrunnsbehandling med ezetimib og statiner 

• Ulikheter i definisjon av kardiovaskulær risiko 

• Noe variasjon i LDL-C ved baseline 
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Resultatene fra de indirekte sammenlikningene mot evolokumab og alirokumab gir 
kredibilitetsintervall som inkluderer 0 i alle analysene, og det er dermed 95 % sannsynlig at effekten 
av inklisiran og de to komparatorene ikke er forskjellige. Men intervallene er vide, og 
punktestimatene er usikre. Resultatene er også basert på kort oppfølging og vil ikke kunne si noe om 
langtidseffekten av legemidlene.  
 
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger: 
Legemiddelverket har vist budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved forskjellige 
estimater av antall pasienter som er aktuelle for behandling. Budsjettberegningene er usikre og 
forenklede. 
 

• Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (scenario 1):  
Basert på data og antagelser har det blitt estimert at budsjettvirkninger for folketrygdens 
legemiddelbudsjett ved maks AUP er på:  

- 202 millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

- 216 millioner NOK i det året med størst budsjettkonsekvens dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Dersom legemiddelpriser for PCSK9-hemmere er basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva., blir 
budsjettkonsekvensene: 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran IKKE tas i bruk (og dagens 
avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab) 

-  millioner NOK i det femte budsjettåret dersom inklisiran tas i bruk. 
 
Budsjettkonsekvenser for pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab (scenario 2) og pasientgruppene som omfattes av dagens 
refusjonsavtale + ASCVD pasienter med tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l (scenario 3) og 
budsjettkonsekvenser for helse- og omsorgstjenesten samlet vises i Appendiks 4 
Budsjettberegninger.   
 
Flere av forutsetningene i budsjettberegningene er basert på antagelser, og endringer i disse 
antagelsene kan påvirke resultatene av budsjettberegningene i stor grad. Vi mener det er stor 
usikkerhet knyttet til følgende punkter: 

• Totalt antall pasienter som vil være aktuelle for behandling med PCSK9-hemmere i Norge. 
Det finnes ingen sikre tall over antall pasienter i dag. 

• Hvor stor andel av de aktuelle pasientene faktisk vil få behandling med PCSK9-hemmer  

• Hvordan pasientantallet påvirkes av flere aktører på markedet 

• Hvordan markedet deles mellom de tilgjengelige PCSK9-hemmerne   

• Utvikling i prisbildet for PCSK9-hemmere som følge av konkurranseutsetting gjennom anbud 
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7 Konklusjon 
 

Legemiddelverket mener at blåreseptforskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Inklisiran kan kun anses som kostnadseffektiv behandling dersom behandlingskostnaden ved 
inklisiran reduseres til samme nivå (eller lavere) som evolokumab og alirokumab for den 
pasientpopulasjonen som er omfattet av dagens refusjonskontrakter. Hvilken prisreduksjon som må 
til for at inklisiran skal kunne anses som kostnadseffektiv behandling for ytterligere pasienter er, som 
nevnt i avsnittet om kostnadseffektivitet over, avhengig av hvilke pasientgrupper man vurderer. 
 
Budsjettkonsekvensene ved å inngå refusjonskontrakt for inklisiran, på samme økonomiske vilkår, og 
for de gruppene som i dag er omfattet av refusjonskontraktene, antas ikke å gi en betydelig merutgift 
for folketrygden sammenlignet med dagens situasjon. Dersom pasientgruppene utvides utover de 
gruppene som i dag er dekket, vil Legemiddelverkets fullmaktsgrense overskrides. En slik utvidet bruk 
kan ikke godkjennes før det er bevilget ytterligere budsjettmidler. 
 
Legemiddelverket vil ta initiativ til prisforhandlinger for pasientpopulasjonen som omfattes av 
dagens refusjonskontrakter11.  
 
 
 

Statens legemiddelverk, 04-05-2022  

Hallstein Husbyn  Kristie van Lieshout 

enhetsleder Randi Krontveit 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Novartis har per dags dato (07.06.2022) gitt et konfidensielt pristilbud via Sykehusinnkjøp HF for samme 
populasjon som dagens refusjonskontrakt for PCSK9-hemmerne omfatter. 
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Appendiks 1 Systematisk litteratursøk 

Det er levert en beskrivelse av hvordan et systematisk litteratursøk skulle gjennomføres basert på 

datasøk fram til 30. april 2020. Novartis leverte resultatene fra litteratursøket på forespørsel. 

Bakgrunn/formål for søket var å: 

• indentifisere publiserte og upubliserte studier over effekt, sikkerhet og tolerabilitet av 

inklisiran og komparatorer i randomiserte kliniske studier for behandling av 

hyperkolesterolemi 

• presentere et narrativt sammenlikning av utfall i de relevante studiene 

• presentere egnethetsvurdering av studiene for indirekte sammenlikninger  

Litteratursøket ble gjort i henhold til Cochrane håndbok for systematisk gjennomgang og NICE 

sjekkliste for systematisk gjennomgang og metaanalyser (16, 17). 

Følgende databaser ble søkt i: 

• Ovid MEDLINE(R) and Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Daily 

and Versions(R) 1946 to April 29, 2020; 

• Embase (Ovid) 1980 to 2020 Week 17; 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials: Issue 4 of 12, April 2020. Wiley interface; 

• PubMed: NLM interface and 

• CPCI-S: 1990-present. Web of Science, Clarivate Analyticsiste opp databaser 

Det ble i tillegg søkt i: 

• Clinical Trials.Gov via https://clinicaltrials.gov/  

• EU Clinical Trials Register via https://www.clinicaltrialsregister.eu/ 

Manuelt søk ble gjennomført i følgende konferanseprotokoller: 

• Annual Scientific Session and Expo of the American-College-of-Cardiology (ACC); 

• Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS); 

• HEART UK Annual Medical and Scientific Conference on Cholesterol; 

• International Symposium on Atherosclerosis (ISA); 

• Scientific sessions of the American Heart Association (AHA); 

• Congress of the European society of Cardiology (ESC). 

Litteraturlistene i inkluderte fulltekst artikler ble søkt i etter mulige studier for inklusjon. Forfattere 

ble også kontaktet i tilfeller der det var nødvendig for å få flere detaljer om metode og resultater. 

Søkestrategi og søkestreng er beskrevet i detalj for hver database.  

Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Tabellen under oppsummerer PICOS. 

Tabell 19 Oppsummering av PICOS for litteratursøket (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Criterion  Inclusion criteria Exclusion criteria 

Population 
Adults ≥18 years 

HeFH or non-FH (ASCVD/ ASCVD risk equivalent) 

HoFH 

Low intensity statin background 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 71/
129 

 

Criterion  Inclusion criteria Exclusion criteria 

Inadequate LDL-C control on maximally 
tolerated dose statins or who are statin 
intolerant 

Stable dose background therapy at baseline  

Risk of CV events 

No prior statin treatment (unless intolerant/ 
contraindicated) 

At LDL-C targets on existing therapy 

Organ transplantations 

Infectious diseases eg. HIV/ AIDS 

NYHA grade III-IV heart failure 

Stage 4/ 5 renal dysfunction 

Interventions Monotherapies or combination therapies of any of 

the following interventions: 

Inclisiran 

Evolocumab 

Alirocumab 

Ezetimibe 

Bempedoic acid 

Icosapent ethyl 

Doses and/ or frequencies that are not licenced 
(current or pending) in the US and/ or EU  

Comparators 
Any interventions listed above 

Other LMTs 

Placebo 

N/A 

Outcomes 
% CFB in LDL-C 

Absolute CFB in LDL-C  

Time adjusted LDL-C CFB 

Proportion of patients meeting LDL-C targets 

VLDL-C 

HDL-C 

non-HDL-C 

Apolipoprotein-B  and -A1 (ApoB, Apo-A1) 

Lipoprotein (a) [Lp(a)] 

Total cholesterol  

Triglycerides 

PCSK9 

High sensitivity C-reactive protein (hsCRP) 

CV events 

AEs, TRAEs, SAEs 

Discontinuation due to AE 

CV-related and non-CV-related mortality 

HRQoL 

Trials reporting only other outcomes not listed 

Study design  
RCTs  non-RCTs 

<12 weeks of follow-up  

<10 patients per group 

Publications 
Full text peer reviewed publications 

Conference abstracts and presentations 

Systematic literature reviews 

HTA papers 

Manufacturer data on file  

Non-systematic reviews 

Expert opinion pieces/ letters 

Editorials 

Press releases 

Case studies of individuals 

In vitro studies 

Animal model studies. 
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Seleksjon av studier 

Primær screening av titler og sammendrag ble gjort av tre reviewere. Sekundær screening ble gjort 

på fulltekst også av to reviewere uavhengig av hverandre og uenigheter løst ved konsultasjon med en 

tredje. PRISMA guidelines ble brukt for studieseleksjon. Databasesøk ble gjort 8. - 10. mai 2020, og 

antall studier funnet per database er vist i tabellen under. 

Tabell 20 Resultater fra databasesøket (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Database N of studies identified 

MEDLINE 1422 

Embase 3626 

Cochrane CENTRAL and CDSR 1800 (CDSR 4: CENTRAL 1796) 

PubMed (e-pubs only) 495 

Total 7343 

 

Tabellen under viser resultater fra søk i konferanser. 

Tabell 21 Resultater fra konferansesøket (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Database/ Conference N of studies identified 

Embase 188 

CPCI-S 43 

Heart UK 2 24 

Annual Scientific Session and Expo of the 
American-College-of-Cardiology (ACC) 

2 41 

Congress of the European-Atherosclerosis-
Society (EAS) 

1 42 

International Symposium on Atherosclerosis 
(ISA) 

0 18 

Scientific sessions of the American Heart 
Association (AHA) 

81 

Congress of the European Society of Cardiology 
(ESC) 

54 

Total 496 

 

I PRISMA flytskjemaet under vises seleksjon av studer for inklusjon i nettverksmetaanalyser (NMA). 

Totalt ble 25 studier inkludert. 
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Figur 22 Studieseleksjon for inklusjon i nettverksmetaanalyser, PRISMA flytskjema (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Inkluderte studier 

Tabellen under viser hvilke randomiserte kontrollerte studier (RCT) (n=25) som ble inkludert i NMA 

etter litteratursøket, markert med fet skrift.  

Tabell 22 RCT inkludert etter litteratursøket (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Inclisiran Alirocumab Evolocumab Ezetimibe 

ORION-9 

ORION-10 

ORION-11 

ORION-1 

ODYSSEY ALTERNATIVE 

ODYSSEY CHOICE I 

ODYSSEY CHOICE II 

ODYSSEY COMBO I 

ODYSSEY COMBO II 

ODYSSEY EAST 

ODYSSEY FH I 

ODYSSEY FH II 

ODYSSEY HIGH FH 

ODYSSEY JAPAN 

ODYSSEY KT 

ODYSSEY LONG TERM 

ODYSSEY NIPPON 

ODYSSEY OPTIONS I 

DESCARTES 

FOURIER 

GAUSS-2 

GAUSS-3 

GAUSS-4 

LAPLACE-2 

RUTHERFORD-2 

YUKAWA-2 

GAUSS 

LAPLACE-TIMI 57 

RUTHERFORD 

YUKAWA 

 

 

EASEGO 

Luo 2016 

Nakamura 2012 

TACO 
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ODYSSEY OPTIONS II 

ODYSSEY OUTCOMES 

NCT01288443 
(Mckenney 2012)  

NCT01266876 (Stein 
2012)  

NCT01812707 
(Teramoto 2016)  

 

Datauttrekk 

Et templat for datauttrekk ble utviklet og testet i en pilot. To personer registrerte data uavhengig av 

hverandre til det predefinerte templatet. En tredje person ble involvert hvis det var ulikheter og 

avvik mellom de to uttrekkene. I tilfeller hvor det eksisterte mer enn en publikasjon, ble 

primærpublikasjonen brukt, men de mest oppdaterte dataene ble også registrert. Det ble brukt data 

fra ITT og de definerte subgruppene. Tabellen under viser oversikt over hvilke data som ble 

registrert, i tillegg til bibliografiske detaljer, finansieringskilder og interessekonflikter. 

Tabell 23 Oversikt over datauttrekk (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Study methods Objective; 
Trial design; 
Location (number of sites/ countries); 
Date of trial; 
Primary outcomes and measures; 
Secondary outcomes and measures; 
Data collection time points; 
Duration of follow-up; 
Methods used for power calculations; 
Methods of statistical analysis; 
Methods of randomisation; 
Methods of allocation concealment; 
Details of blinding (participants, personnel, 
outcome assessors); 
Details of baseline differences between arms in 
terms of prognostic factors; 
Loss to follow up and discontinuations; 
Details of intention to treat analysis; 
Details of crossover (if applicable). 

Intervention details Intervention name; 
Dose; 
Scheduling; 
N randomised; 
N analysed efficacy; 
N analysed safety; 
Duration of treatment 

Population details Key inclusion criteria; 
Key exclusion criteria; 
Age; 
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Gender; 
Ethnicity; 
Hypercholesterolaemia (HeFH/ non-familial 
[ASCVD/ ASCVD risk equivalent) /mixed HoFH & 
HeFH/ mixed dyslipidemia); 
Presence of CVD; 
BMI; 
Obesity; 
Type II diabetes; 
Hypertension; 
Baseline background lipid lowering therapy; 
Baseline LDL-C levels; 
Prior treatment history 

ITT data will be extracted (or mITT in the 

absence of ITT); data will be extracted for the 

last time point measured and 12 weeks 

Efficacy outcomes (and PROs), for each eligible 

outcome 

Outcome definition; 
Outcome measure; 
N analysed; 
The size of the effect;  
▪For dichotomous outcomes; absolute and 
relative risks (or odds ratios) and risk (or rate) 
differences; 
▪For continuous outcomes; the mean change 
and measure of variance from baseline (or at 
both baseline and final visit), or mean 
difference between treatments;  
▪For time-to-event analysis; the number of 
events in each arm, median time to event and a 
hazard ratio and p-value;   
▪Where possible, absolute and relative data will 
be extracted; 
▪A measure of precision for each estimate of 

effect (95% confidence intervals, standard error 

or standard deviation). 

Adverse events Frequency of any AE; 
Frequency of serious AEs; 
Treatment related AEs (frequency and %); 
Discontinuations for any reason/ AEs; 
CV-related mortality; 
Non-CV related mortality; 
All-cause mortality. 
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Kvalitetsvurdering, risiko for bias vurdering 

På forespørsel fra Legemiddelverket ble vurderingen av biasrisiko levert. Kvalitetsvurdering ble gjort 

av to personer under datauttrekk for å vurdere risiko for bias ved hjelp av Cochrane risk of bias tool. 

Følgende ble vurdert: randomiseringsprosedyre, blindingsprosedyre, andel manglende data, skjevhet 

i frafall mellom intervensjon og komparatorarm. Følgende studier ble vurdert til å ha lav risiko:  

• inklisiran - ORION-9, ORION-10, ORION-11, ORION-1  

• alirokumab ODYSSEY COMBO II, ODYSSEY FHI, ODYSSEY FHII, ODYSSEY LONG-TERM  

• evolokumab FOURIER, LAPLACE TIMI-57  

Følgende studier ble vurdert til å ha lav til moderat risiko på grunn av uklarheter rundt 

randomiseringsprosedyre, blindingsprosedyre, og/eller årsak til seponering: 

• alirokumab ODYSSEY CHOICE I, ODYSSEY CHOICE II, ODYSSEY OUTCOMES, ODYSSEY 

ALTERNATIVE, ODYSSEY KT, ODYSSEY EAST ODYSSEY COMBO I  

• evolokumab LAPLACE-2, RUTHERFORD-2, GAUSS-4  

Moderat risiko på grunn av ubalanse i baseline pasientkarakteristika eller seponeringsrater mellom 

armene: 

• alirokumab NCT01266876 and ODYSSEY NIPPON 

Medium risiko på grunn av ubalanse i seponeringsrater mellom armene og uklar randomiserings- og 

blindingsprosedyre 

• alirokumab ODYSSEY HIGH FH, NCT01288443   

• evolokumab GAUSS-2  

Tabellen under oppsummerer vurderingen med fargekoden grønn for lav, gul for lav-moderat, rød 

for moderat og medium risiko per vurderingskriterie. 

Tabell 24 Sammendrag av vurderingen av risiko for bias (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Trial name/ ID Was 
randomisation 
carried out 
appropriately? 

Was the 
concealment 
of treatment 
allocation 
adequate? 

Were the 
groups 
similar at 
the outset 
of the study 
in terms of 
prognostic 
factors? 

Were the 
care 
providers, 
participants, 
and 
outcome 
assessors 
blind to 
treatment 
allocation? 

Were there 
any 
unexpected 
imbalances 
in dropouts 
between 
groups? 

Is there 
any 
evidence 
to suggest 
that the 
authors 
measured 
more 
outcomes 
than they 
reported? 

Did the 
analysis 
include an 
intention-
to-treat 
analysis? If 
so, was this 
appropriate 
and were 
appropriate 
methods 
used to 
account for 
missing 
data? 

Inclisiran trials 

ORION-9        

ORION-10        
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Trial name/ ID Was 
randomisation 
carried out 
appropriately? 

Was the 
concealment 
of treatment 
allocation 
adequate? 

Were the 
groups 
similar at 
the outset 
of the study 
in terms of 
prognostic 
factors? 

Were the 
care 
providers, 
participants, 
and 
outcome 
assessors 
blind to 
treatment 
allocation? 

Were there 
any 
unexpected 
imbalances 
in dropouts 
between 
groups? 

Is there 
any 
evidence 
to suggest 
that the 
authors 
measured 
more 
outcomes 
than they 
reported? 

Did the 
analysis 
include an 
intention-
to-treat 
analysis? If 
so, was this 
appropriate 
and were 
appropriate 
methods 
used to 
account for 
missing 
data? 

ORION-11        

ORION-1        

Alirocumab trials  

ODYSSEY 
ALTERNATIVE 

       

ODYSSEY CHOICE 
I 

       

ODYSSEY CHOICE 
II 

       

ODYSSEY COMBO 
I 

       

ODYSSEY COMBO 
II 

       

ODYSSEY EAST        

ODYSSEY FH I        

ODYSSEY FH II        

ODYSSEY High FH        

ODYSSEY KT        

ODYSSEY LONG-
TERM 

       

ODYSSEY NIPPON        

ODYSSEY 
OUTCOMES 

       

NCT01266876        

NCT01288443        

Evolocumab trials  

FOURIER        

GAUSS-2        
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Trial name/ ID Was 
randomisation 
carried out 
appropriately? 

Was the 
concealment 
of treatment 
allocation 
adequate? 

Were the 
groups 
similar at 
the outset 
of the study 
in terms of 
prognostic 
factors? 

Were the 
care 
providers, 
participants, 
and 
outcome 
assessors 
blind to 
treatment 
allocation? 

Were there 
any 
unexpected 
imbalances 
in dropouts 
between 
groups? 

Is there 
any 
evidence 
to suggest 
that the 
authors 
measured 
more 
outcomes 
than they 
reported? 

Did the 
analysis 
include an 
intention-
to-treat 
analysis? If 
so, was this 
appropriate 
and were 
appropriate 
methods 
used to 
account for 
missing 
data? 

GAUSS-4        

LAPLACE-2        

RUTHERFORD-2        

LAPLACE TIMI-57        

 

Legemiddelverkets vurdering 

Litteratursøket er bredt og omfattende for et større marked enn det norske. Legemiddelverket 

mener litteratursøket er reproduserbart og relevant, men ikke alle intervensjonene er relevante for 

norske forhold. På forespørsel leverte Novartis tydeliggjøring av studieseleksjonsprosessen og hvilke 

studier som faktisk ble inkludert i NMA. 

Relevante utfallsmål med hensyn på effekt og sikkerhet ble ekstrahert. Vurdering av risiko for bias 

ble levert og er grundig gjennomført.  



 

 

Appendiks 2 NMA studier  

Fra litteratursøket beskrevet i Appendiks 1, ble 25 studier inkludert i NMA. I det følgende presenteres studiedesign og pasientkarakteristika for de tre 
analysepopulasjonene HeFH populasjon, ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i maksimal tolerert (MTD) og ASCVD og 
risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante  

HeFH populasjon 
Tabellen viser oversikt over studiedesign i studiene inkludert i dette nettverket 
 
Tabell 25 Studiedesign i studiene inkludert i HeFH nettverket 

Studie Populasjon  Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

ORION-9 

(NCT03397121) 

A Placebo-
Controlled, 
Double-Blind, 
Randomized 
Phase 3 Trial 

Adult patients with 
heterozygous familial 
hypercholesterolaemia 
(HeFH) and elevated 
LDL-C (≥ 2,6 mmol/l).  

All patients were taking 
maximally tolerated 
doses of statins with or 
without other lipid-
modifying therapy, such 
as ezetimibe, and 
required additional LDL-
C reduction. 

Diagnosis of familial 
hypercholesterolemia 
based on genetic 
confirmation or 
established phenotypic 
Simon Broome criteria. 

Incl: 
Male or female participants ≥18 years of 
age. 
 
History of HeFH with a diagnosis of HeFH by 
genetic testing; and/or a documented 
history of untreated LDL-C of >190 mg/dL, 
and a family history of familial 
hypercholesterolemia, elevated cholesterol 
or early heart disease that may indicate 
familial hypercholesterolemia. 
 
LDL-C ≥100 mg/dL 
 
++ 
 
Excl:  
New York Heart Association (NYHA) class IV 
heart failure. 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Inklisiran 300 mg Placebo Percentage Change in LDL-C 
From Baseline to Day 510 

Time-adjusted Percentage 
Change in LDL-C Levels From 
Baseline After Day 90 and up to 
Day 540 

Absolute Change in LDL-C From 
Baseline to Day 510 

Time-adjusted Absolute 
Change in LDL-C From Baseline 
After Day 90 and up to Day 
540, ++ 

77.1 weeks 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 80/
129 

 

Studie Populasjon  Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

(N = 482) Uncontrolled severe hypertension 

Active liver disease, ++ 

ODYSSEY FH I 

(NCT01623115) 

Phase 3, 
placebo-
controlled, 
double-blind 

HeFH patients who have 
LDL-C levels ≥70 mg/dL 
at the screening visit and 
have a history of 
documented CVD, or 
HeFH patients with LDL-
C ≥100 mg/dL at the 
screening visit without a 
history of documented 
CVD 

(N = 486) 

Incl: 
Participants with heterozygous familial 
hypercholesterolemia who were not 
adequately controlled with their lipid-
modifying therapy 
 
Excl:  
Age < 18 years or legal age of adulthood, 
whichever is greater 

LDL-C < 70 mg/dL (1.81 mmol/L) and with 
cardiovascular disease 

LDL-C < 100 mg/dL (2.59 mmol/L) and 
without cardiovascular disease,++ 

Alirocumab 75mg 
Q2W a 

 

Placebo % CFB in LDL-C to week 24 
Intent-to-Treat (ITT) Analysis 

% CFB in LDL-C to week 24 On-
Treatment Analysis,++ 

78 weeks 

ODYSSEY FH II 

(NCT01709500) 

Phase 3, 
placebo-
controlled, 
double-blind 

HeFH patients who have 
LDL-C levels ≥70 mg/dL 
at the screening visit and 
have a history of 
documented CVD, or 
HeFH patients with LDL-
C ≥100 mg/dL at the 
screening visit without a 
history of documented 
CVD 

(N = 249) 

Incl: 
Patients with heFH who are not adequately 
controlled with a maximally-tolerated daily 
dose of statin with or without other LMT, at 
a stable dose prior to the screening visit 
(week -2). 
 
Excl:  
Patient without diagnosis of heFH made 
either by genotyping or by clinical criteria 

LDL-C <70 mg/dL (<1.81 mmol/L) at the 
screening visit (week-2) in patients with 
history of documented cardiovascular 
disease 

Alirocumab 75mg 
Q2W a 

 

Placebo % CFB in LDL-C to week 
24ntent--to--Treat (ITT) 
Analysis 

% CFB in LDL-C to week 24 On-
Treatment Analysis,++ 

78 weeks 
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Studie Populasjon  Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

LDL-C <100 mg/dL (<2.59 mmol/L) at the 
screening visit (week -2) in patients without 
history of documented cardiovascular 
disease 

Not on a stable dose of LMT,++ 

ODYSSEY HIGH 
FH 

(NCT01617655) 

Phase 3, 
placebo-
controlled, 
double-blind 

Patients with HeFH and 
LDL-C ≥ 160 mg/dl on a 
maximally tolerated 
stable daily dose of 
statin, with or without 
other LLT, for at least 4 
weeks (6 weeks for 
fenofibrate) prior to the 
screening visit 

(N = 107) 

Incl: 
Participants with heterozygous familial 
hypercholesterolemia who were not 
adequately controlled with their lipid-
modifying therapy. 
 
Excl:  
Age < 18 years 

LDL-C < 160 mg/dL (< 4.14 mmol/L) at the 
screening visit (Week-3).,++ 

Alirocumab 
150mg Q2W 

Placebo % CFB in LDL-C to week 24 
Intent-to-Treat (ITT) Analysis 

% CFB in LDL-C to week 24 On-
Treatment Analysis,++ 

78 weeks 

ODYSSEY Long 
Term 

(NCT01507831) 

A Placebo-
Controlled, 
Double-Blind, 
Randomized 
Phase 3 Trial 

 

Adult patients at high 
risk for cardiovascular 
events who had LDL 
cholesterol levels of 70 
mg per decilitre (1.8 
mmol per litre) or more 
and were receiving 
treatment with statins at 
the maximum tolerated 
dose (the highest dose 
associated with an 
acceptable side-effect 
profile), with or without 
other lipid-lowering 
therapy. 

Incl: 
Either A or B below and who were not 
adequately controlled with their lipid-
modifying therapy: 
 
A) Participants with heterozygous familial 
hypercholesterolemia (heFH) with or 
without established coronary heart disease 
(CHD) or CHD risk equivalents 
 
OR 
 
B) Participants with hypercholesterolemia 
together with established CHD or CHD risk 
equivalents. 
 
Excl:  

Alirokumab Placebo Percentage of Participants 
Who Experienced Adverse 
Events (AEs) 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 24 - Intent-to-Treat (ITT) 
Analysis,++ 

78 weeks 
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Studie Populasjon  Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

(N = 2 341) Age < 18 years 

LDL-C <70 mg/dL (< 1.81 mmol/L) 

Fasting serum triglycerides > 400 mg/dL 
(>4.52 mmol/L) 

NCT01266876 
(Stein 2012) 

Phase 2, 
placebo-
controlled 

Men and women with a 
diagnosis of HeFH  (≥8 
points on the WHO 
Criteria) and LDL-C 
concentrations of 2.6 
mmol/L or higher at the 
end of the screening 
period (week –1). 

(N = 46) 

Incl: 
Must meet the World Health Organization 
criteria for heFH 
 
Participants must be on a stable statin dose, 
with or without ezetimibe, for at least 6 
weeks before screening 
 
Serum LDL-C levels ≥ 100 mg/dL at 
screening,++ 
 
Excl:  
Participants with homozygous FH (clinically 
or by previous genotyping) 
 
Use of a medication (other than a statin or 
EZE),++ 
 
 

Alirocumab 
300mg Q4W 

 

Alirocumab 
150mg Q2W 

Alirocumab 150 
mg Q4W 

 

Alirocumab 200 
mg Q4W 

 

Placebo % CFB in LDL-C to week 12 Absolute CFB in Calculated LDL-
C at Week 12 - On-treatment 
Analysis,++ 

12 weeks 

RUTHERFORD-2 

(NCT01763918) 

Phase 3, 
double-blind, 
placebo-
controlled 

Patients 18-80 years 
with clinical diagnosis of 
HeFH according to 
Simon Broome criteria 
and on stable dose of 
statin with or without 
other approved lipid-
modifying therapy for at 

Incl:  
Male or female ≥ 18 to ≤ 80 years of age 
 
Diagnosis of heterozygous familial 
hypercholesterolemia 
 
On a stable dose of an approved statin and 
lipid regulating medication 
 
LDL-C ≥100 mg/dl,+ 

Evolocumab 
420mg QM 

 

Evolocumab 
140mg Q2W 

 

Placebo QM 

 

Placebo Q2W 

% CFB in LDL-C to week 12;  

% CFB in LDL-C to mean of 
weeks 10 and 12 

CFB in LDL-C at the Mean of 
Weeks 10 and 12  

CFB in LDL-C at Week 12, ++ 

12 weeks 
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Studie Populasjon  Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

least 4 weeks before 
screening 

(N = 331) 

 
Excl:  
Homozygous familial hypercholesterolemia 

LDL or plasma apheresis 

New York Heart Association (NYHA) III or IV 
heart failure 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Uncontrolled hypertension 

Type 1 diabetes, poorly controlled type 2 
diabetes 

Uncontrolled hypothyroidism or 
hyperthyroidism 

 
I tabellen under vises sammenstilling av pasientkarakteristika for studiene i HeFH nettverket 
 
Tabell 26 Pasientkarakteristika i HeFH nettverket 

Trial name or ID Intervention arm Gender 

 

 

N male 
(%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Backgroun
d ezetimibe 

N (%) 

Statin 
intolerant 

 

N (%) 

ORION-9 Inclisiran 112 

(46.3) 

54.4 

(12.48) 

29.0 

(5.68) 

242  

(100) 

59  

(24.4) 

53  

(21.9) 

3  

(1.23) 

NR 183  

(75.6) 

219  

(90.5) 

H: 185 (76.4) 

M: 30 (12.4) 

L: 5 (2.1) 

135  

(55.8) 

22 

(9.1) 

 Placebo 115 

(47.9) 

55.0 
(11.81) 

28.8 

(5.09) 

240  

(100) 

73  

(30.4) 

70  

(29.1) 

1  

(0.41) 

NR 167 

(69.6) 

217  

(90.4) 

H: 171 (71.2) 

M: 40 (16.7) 

120 

(50.0) 

22 

(9.2) 
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Trial name or ID Intervention arm Gender 

 

 

N male 
(%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Backgroun
d ezetimibe 

N (%) 

Statin 
intolerant 

 

N (%) 

L: 4 (1.7) 

ODYSSEY FH I ALI 75mg Q2W 180 

(55.7) 

52.1 

(12.9) 

29.0 

(4.6) 

323 

(100) 

NR 147 

(45.5) 

NR NR 54 

(16.7) b 

323 

(100) 

H: 267 (82.7) 

M: NR 

L: NR 

181 

(56.0) 

NA 

 Placebo 94 

(57.7) 

51.7 

(12.3) 

30.0 

(5.4) 

163 

(100) 

NR 78 

(47.9) 

NR NR 25 

(15.3) b 

163 

(100) 

H: 139 (85.3) 

M: NR 

L: NR 

97 

(59.5) 

NA 

ODYSSEY FH II ALI 75mg Q2W 86 

(51.5) 

53.2 

(12.9) 

28.6 

(4.6) 

167 

(100) 

NR 58 

(34.7) 

NR NR 15 

(9.0) b 

167 

(100) 

H: 145 (86.8) 

M: NR 

L: NR 

112 

(67.1) 

NA 

 Placebo 45 

(54.9) 

53.2 

(12.5) 

27.7 

(4.7) 

82 

(100) 

NR 31 

(37.8) 

NR NR 4 

(4.9) b 

82 

(100) 

H: 75 (91.5) 

M: NR 

L: NR 

53  

(64.6) 

NA 

ODYSSEY LONG TERM* ALI 150mg 
Q2W 

983 

(63.3) 

60.4 

(10.4) 

30.2 

(5.5) 

276 

(17.8) 

NR 1055 

(67.9) 

NR NR 639 

(41.1) 

1552 

(>99.9) 

H: 727 (46.8) 

M: NR 

L: NR 

216 

(13.9) 

NA 

 

 Placebo 474 

(60.2) 

60.6 

(10.4) 

30.5 

(5.5) 

139 

(17.6) 

NR 552 

(70.1) 

NR NR 323 

(41.0)b 

787 

(99.9) 

H: 368 (46.7) 

M: NR 

L: NR 

118 

(15) 

NA 

               

NCT01266876 ALI 150mg 
Q2W 

13 

(81) 

56.3 

(10.2) 

30.7 

(5.1) 

16 

(100) 

4 

(25) 

NR NR NR NR 16 

(100) 

NR 11 

(69) 

0 

(0) 

 ALI 300mg 
Q4W 

7 

(47) 

54.3 

(9.6) 

28.3 

(4.4) 

15 

(100) 

7 

(47) 

NR NR NR NR 15 

(100) 

NR 11 

(73) 

0 

(0) 

 Placebo 9 

(60) 

51.9 

(9.6) 

29.4 

(4.9) 

15 

(100) 

7 

(47) 

NR NR NR NR 15 

(100) 

NR 11 

(73) 

0 

(0) 

               

RUTHERFORD-2 EVO 
140mg 
Q2W 

66 

(60) 

52.6 

(12.3) 

NR 111 

(100) 

NR NR NR NR NR 111 

(100) 

NR 68 

(61.3) 

0 

(0) e 
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Trial name or ID Intervention arm Gender 

 

 

N male 
(%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Backgroun
d ezetimibe 

N (%) 

Statin 
intolerant 

 

N (%) 

 Placebo 
Q2W 

29 

(54) 

51.1 

(14.2) 

NR 55 

(100) 

NR NR NR NR NR 55 

(100) 

NR 33 

(60.0) 

0 

(0) e 

 EVO 
420mg 
QM 

64 

(58) 

51.9 

(12.0) 

NR 110 

(100) 

NR NR NR NR NR 110 

(100) 

NR 67 

(60.9) 

0 

(0) e 

 Placebo 
QM 

31 

(56) 

46.8 

(12.1) 

NR 55 

(100) 

NR NR NR NR NR 55 

(100) 

NR 34 

(61.8) 

NR 

ODYSSEY HIGH FH ALI 150mg 
Q2W 

35 

(48.6) 

49.8 

(14.2) 

28.8 

(5.2) 

72 

(100) 

NR 31 

(43.1) 

NR NR 13 

(18.1) 

72 

(100) 

H: 53 (73.6) 

M: NR 

L: NR 

14 

(19.4) 

NA 

 Placebo 22 

(62.9) 

52.1 

(11.2) 

28.9 

(4.2) 

35 

(100) 

NR 22 

(62.9) 

NR NR 5 

(14.3)b 

35 

(100) 

H: 25 (71.4) 

M: NR 

L: NR 

12 

(34.3) 

NA 

* Subgroup data for patients with HeFH were used in the analysis 
Abbreviations: ALI, alirocumab; ATORV, atorvastatin; EVO, evolocumab; EZE, ezetimibe; LDL-C, low density lipoprotein cholesterol; NR, not reported;  Q2W, every two weeks; Q4W, 
every four weeks; QM, every month; RLP-C, remnant-like lipoprotein particle cholesterol. 
b CHD risk-equivalent  
e Assumption based on trial design/ inclusion criteria, but NR explicitly 

 
 

ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i maksimal tolerert (MTD) 
Tabellen under viser oversikt over studiedesign i studiene inkludert i nettverket ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i 
maksimal tolerert (MTD). 
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Tabell 27 Studier som er inkludert i ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i maksimal tolerert (MTD) (Kilde Novartis dokumentasjonspakke) 

Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

ORION-10 

(NCT03399370) 

A Placebo-
Controlled, 
Double-Blind, 
Randomized 
Phase 3 Trial 

Adult patients with 
atherosclerotic 
cardiovascular disease 
(ASCVD) and elevated 
LDL-C (≥ 1,8 mmol/l). 
Patients were taking a 
maximally tolerated 
dose of statins with or 
without other lipid-
modifying therapy, such 
as ezetimibe, and 
required additional LDL-
C reduction. 
(N = 1 561) 

Incl: 
Male or female participants ≥18 years of 
age. 
 
History of ASCVD (coronary heart disease 
[CHD], cardiovascular disease [CVD], or 
peripheral arterial disease [PAD]).  
 
LDL-C ≥70 mg/dL 
 
++ 
 
Excl:  
New York Heart Association (NYHA) class IV 
heart failure. 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Uncontrolled severe hypertension 

Active liver disease, ++ 

Inklisiran 300 mg Placebo Percentage Change in LDL-C 
From Baseline to Day 510 

Time-adjusted Percentage 
Change in LDL-C Levels From 
Baseline After Day 90 and up to 
Day 540 

Absolute Change in LDL-C From 
Baseline to Day 510 

Time-adjusted Absolute 
Change in LDL-C From Baseline 
After Day 90 and up to Day 
540,++ 

77.1 weeks 

ORION-11  

(NCT03400800) 

A Placebo-
Controlled, 
Double-Blind, 
Randomized 
Phase 3 Trial 

Adult patients with 
atherosclerotic 
cardiovascular disease 
or an atherosclerotic 
cardiovascular disease 
risk equivalent (type 2 
diabetes, familial 
hypercholesterolemia, 
or a 10-year risk of a 
cardiovascular event of 
=20% as assessed by the 

Incl: 
Male or female participants ≥18 years of 
age. 
 
History of ASCVD (coronary heart disease 
[CHD], cardiovascular disease [CVD], or 
peripheral arterial disease [PAD]). 
 
LDL-C ≥70 mg/dL 
 
Excl:  

Inklisiran 300 mg Placebo Percentage Change in LDL-C 
From Baseline to Day 510 

Time-adjusted Percent Change 
in LDL-C Levels From Baseline 
After Day 90 and up to Day 540 

 

Absolute Change In LDL-C From 
Baseline To Day 510  

Time-adjusted Absolute 
Change in LDL-C From Baseline 
After Day 90 and up to Day 
540,++ 

77.1 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

Framingham Risk Score 
for Cardiovascular 
Disease or equivalent) 
and elevated LDL-C. 
Patients with an 
atherosclerotic 
cardiovascular disease 
risk equivalent were 
required to have an LDL 
cholesterol level of 100 
mg per decilitre (2.6 
mmol per litre) or 
higher, while patients 
with atherosclerotic 
cardiovascular disease 
were required to have 
an LDL cholesterol level 
of ≥ 1,8 mmol/l. Patients 
were taking a maximally 
tolerated dose of statins 
with or without other 
lipid-modifying therapy, 
such as ezetimibe, and 
required additional LDL-
C reduction. 
(N = 1 617) 

New York Heart Association (NYHA) class IV 
heart failure. 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Uncontrolled severe hypertension 

Active liver disease, ++ 

ORION-1 

(NCT02597127) 

Phase 2, 
multiple-

Adult patients with 
history of ASCVD or 
ASCVD-risk equivalents 
(symptomatic 
atherosclerosis, Type 2 
diabetes, familial 
hypercholesterolemia, 
including participants 

Incl: 
Male or female participants ≥18 years of 
age. 

History of ASCVD or ASCVD-risk equivalents  

Inklisiran 300 mg Placebo % CFB in LDL-C at Day 180 % Change in LDL-C From 
Baseline to Day 90, 

++ 

12.9 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

ascending-dose 
trial 

whose 10-year risk of a 
CV event assessed by 
Framingham Risk Score 
(Framingham Risk Score 
>20%) or equivalent has 
a target LDL-C of <100 
mg/deciliter [dL]) and 
serum LDL-C ≥1.8 
millimole (mmol)/liter 
(L) (≥70 mg/dL) for 
ASCVD participants or 
≥2.6 mmol/L (≥100 
mg/dL) for ASCVD-risk 
equivalent participants 
at screening. 

(N = 501) 

LDL-C ≥70 mg/dL for ASCVD / ≥100 mg/dL 
for ASCVD risk equivalent,++ 

Excl:  
Any uncontrolled or serious disease, or any 
medical or surgical condition, that may 
either interfere with participation in the 
clinical study, and/or put the participant at 
significant risk, ++ 

ODYSSEY 
CHOICE I 

(NCT01926782) 

Phase 3, 
placebo-
controlled, 
double-blind 

Adult patients who did 
not have adequately 
controlled 
hypercholesterolaemia 
with (a) moderate-to-
very-high CVD risk and 
receiving the MTD of 
statin, (b) moderate-to-
very-high CVD risk with 
SAMS, or (c) moderate 
CVD risk and not 
receiving statins 

(N = 547) 

Incl: 
Men and women > age 18 or legal age of 
majority with elevated LDL-C 
Patients not having adequate control of 
their hypercholesterolemia based on their 
individual level of CVD risk 
Willing and able to comply with clinic visits 
and study-related procedures 
Moderate/high risk: LDL-C ≥ 100 mg/dL  
Very high risk: ≥70 mg/dL 
 
Excl:  
Recent (within 3 months prior to the 
screening visit) myocardial infarction, 
unstable angina leading to hospitalization, 
percutaneous coronary intervention (PCI), 
coronary artery bypass graft surgery (CABG), 

Alirocumab 
300mg Q4Wa 

 

Alirocumab 75mg 
Q2W a 

 

Placebo % CFB in LDL-C to week 24; 
% CFB in LDL-C to the average 
of weeks 21-24 

% CFB in Calculated LDL-C in 
Participants Receiving 
Concomitant Statin Therapy - 
Intent-to-Treat (ITT Analysis) 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 24 in Participants Not 
Receiving Concomitant Statin 
Therapy - On-Treatment 
Analysis, ++ 

 

48 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

uncontrolled cardiac arrhythmia, stroke, 
transient ischemic attack, carotid 
revascularization, endovascular procedure 
or surgical intervention for peripheral 
vascular disease 

Known history of positive test for human 
immunodeficiency virus (HIV), ++ 

ODYSSEY 
COMBO I 

(NCT01644175) 

Phase 3, 
Double-Blind, 
Placebo-
Controlled, 
Parallel Group 
study 

Adult patients with 
established coronary 
heart disease or 
coronary heart disease 
risk equivalents and 
hypercholesterolemia. 

(N = 316) 

Incl: 
Participants with hypercholesterolemia and 
established coronary heart disease (CHD) or 
CHD risk equivalents who were not 
adequately controlled with a maximally 
tolerated daily dose of statin with or 
without other LMT, both at stable dose for 
at least 4 weeks to 6 weeks prior to 
screening 
 
Established CVD: LDL-C ≥70 mg/Dl; CHD risk 
equivalents: LDL-C ≥100 mg/dL 
 
Excl:  
Age <18 or legal age of adulthood, 
whichever was greater 
 
Participants without established CHD or 
CHD risk equivalent 
LDL-C <70 mg/dL (<1.81 mmol/L) and 
participants with a history of documented 
cardiovascular disease 
 
LDL-C <100 mg/dL (<2.59 mmol/L) and 
participants without a history of 
documented cardiovascular disease 

Alirocumab 75mg 
Q2W a 

 

Placebo % CFB in LDL-C to week 24 
Intent-to-Treat (ITT) Analysis 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 24 - On-Treatment 
Analysis 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 12 - ITT Analysis, ++ 

52 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

 
Not on a stable dose of LMT (including 
statin) for at least 4 weeks and/or 
fenofibrate for at least 6 weeks, as 
applicable, prior to the screening visit (Week 
-2) and from screening to randomization,+ 
 

ODYSSEY 
COMBO II 

(NCT01644188) 

Phase 3, 
Double-Blind, 
Parallel Group  

Adult patients with high 
cardiovascular risk and 
elevated LDL-C despite 
maximal doses of statins 
were enrolled. 

(N = 720) 

Incl: 
Participants with hypercholesterolemia and 
established coronary heart disease (CHD) or 
CHD risk equivalents who were not 
adequately controlled with a maximally 
tolerated daily dose of statin at stable dose 
for at least 4 weeks prior to the screening 
visit (Week -2). 
 
History of CVD: LDL-C ≥70 mg/Dl; No history 
of CVD: LDL-C ≥100 mg/dL 
 
Excl:  
Age < 18 or legal age of adulthood, 
whichever was greater 

Participants without established CHD or 
CHD risk equivalents 

LDL-C <70 mg/dL (<1.81 mmol/L) and 
participants with a history of documented 
cardiovascular disease 

Alirocumab 75mg 
Q2W a 

 

Ezetimibe 10mg % CFB in LDL-C to week 24 % CFB in Calculated LDL--C at 
Week 24 - On--Treatment 
Analysis 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 12 - ITT Analysis,++ 

104 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

LDL-C <100 mg/dL (<2.59 mmol/L) and 
participants without a history of 
documented CV disease,+ 

ODYSSEY EAST 

(NCT02715726) 

Phase 3, 
parallel-group, 
double blind 

Adults with 
hypercholesterolemia 
and established CHD or 
CHD risk equivalents 
who were inadequately 
controlled with stable 
maximally tolerated 
statin therapy 

(N = 615) 

Incl: 
Participants with hypercholesterolemia and 
established coronary heart disease (CHD) or 
CHD risk equivalents who are not 
adequately controlled with a maximally 
tolerated daily dose of statin at a stable 
dose for at least 4 weeks prior to the 
screening visit (Week -3) 
 
History of CVD: LDL-C ≥70 mg/Dl; No history 
of CVD (with other risk factors): LDL-C ≥100 
mg/dL 
 
Excl:  
Participants without established CHD or 
CHD risk equivalents. 

LDL-C <70 mg/dL (<1.81 mmol/L) at the 
screening visit (Week -3) in participants with 
history of documented CV disease. 

LDL-C <100 mg/dL (<2.59 mmol/L) at the 
screening visit (Week -3) in participants 
without history of documented CV disease. 

Change in statin dose or dose regimen from 
screening to randomization. 

Alirocumab 75mg 
Q2W a 

 

Ezetimibe % CFB in LDL-C to week 24 
Intent-to-treat (ITT) Analysis 

% CFB in Calculated Low 
Density Lipoprotein 
Cholesterol at Week 24: On-
Treatment Analysis 

% CFB in Calculated Low 
Density Lipoprotein 
Cholesterol at Week 12: ITT 
Analysis,++ 

24 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

Currently taking a statin other than 
atorvastatin, rosuvastatin, or simvastatin 

Atorvastatin, rosuvastatin, or simvastatin 
was not taken daily or not taken at a 
registered dose,++. 

ODYSSEY KT 

(NCT02289963) 

Phase 3, 
placebo-
controlled, 
double-blind, 
parallel group 

Adult patients (aged ≥18 
years) with high CV risk 
(defined as history of CV 
disease (CVD), moderate 
chronic kidney disease, 
or diabetes with 
multiple risk factors) 
who had inadequately 
controlled 
hypercholesterolemia 
(defined as LDL-C ≥70 
mg/dL in patients with a 
history of documented 
CVD, or LDL-C ≥100 
mg/dL in patients 
without such history) on 
maximally tolerated 
statin therapy (defined 
as atorvastatin 40 to 80 
mg daily, rosuvastatin 20 
mg daily, or simvastatin 
40 mg daily) at a stable 
dose for at least 4 weeks 
before screening 

(N = 199) 

Incl: 
Participants with hypercholesterolemia and 
established coronary heart disease (CHD) or 
CHD risk equivalents who are not 
adequately controlled with a maximally 
tolerated daily dose of statin with or 
without other LMT, both at stable dose for 
at least 4 weeks prior to screening visit 
(Week -3). 
 
Excl:  
Aged <18 years or legal age of adulthood, 
whichever was greater. 

Participants without established CHD or 
CHD risk equivalent. 

LDL-C <70 mg/dL (<1.81 mmol/L) in 
participants with a history of documented 
cardiovascular disease. 

LDL-C <100 mg/dL (<2.59 mmol/L) in 
participants without a history of 
documented cardiovascular disease.,++ 

Alirocumab 75mg 
Q2W a 

 

Placebo % CFB in LDL-C to week 24 
Intent-to-Treat (ITT) Analysis 

% CFB in LDL-C to week 24 On-
Treatment Analysis,++ 

24 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

ODYSSEY Long 
Term 

(NCT01507831) 

A Placebo-
Controlled, 
Double-Blind, 
Randomized 
Phase 3 Trial 

Adult patients with 
heterozygous familial 
hypercholesterolemia 
(heFH) with or without 
established coronary 
heart disease (CHD) or 
CHD risk equivalents OR 
adult patients with 
hypercholesterolemia 
together with 
established CHD or CHD 
risk equivalents 

Patients were at high 
risk for cardiovascular 
events and had LDL 
cholesterol levels of 70 
mg per decilitre (1.8 
mmol per litre) or more 
and were receiving 
treatment with statins at 
the maximum tolerated 
dose (the highest dose 
associated with an 
acceptable side-effect 
profile), with or without 
other lipid-lowering 
therapy.  

(N = 2 341) 

Incl: 
Either A or B below and who were not 
adequately controlled with their lipid-
modifying therapy: 
 
A) Participants with heterozygous familial 
hypercholesterolemia (heFH) with or 
without established coronary heart disease 
(CHD) or CHD risk equivalents 
 
OR 
 
B) Participants with hypercholesterolemia 
together with established CHD or CHD risk 
equivalents. 
 
Excl:  
Age < 18 years 

LDL-C <70 mg/dL (< 1.81 mmol/L) 

Fasting serum triglycerides > 400 mg/dL 
(>4.52 mmol/L) 

Alirokumab Placebo Percentage of Participants 
Who Experienced Adverse 
Events (AEs) 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 24 - Intent-to-Treat (ITT) 
Analysis,++ 

78 weeks 

NCT01288443 
(Mckenney 
2012) 

Patients with LDL-C ≥100 
mg/dl (2.59 mmol/l) on 
stable-dose atorvastatin 

Incl: 
Participants with primary 
hypercholesterolemia receiving a lipid-
lowering treatment other than atorvastatin 

Alirocumab 50 mg 
Q2W 

 

Placebo  % CFB in LDL-C to week 12 - 
On-Treatment Analysis 

Absolute Change From 
Baseline in Calculated LDL-C 

12 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

Phase 2, 
double-blind, 
parallel-group, 
placebo-
controlled 

10 mg, 20 mg, or 40 mg 
for ≥6 weeks 

(N = 92) 

or not at stable dose of atorvastatin 10 mg, 
20 mg, or 40 mg for at least 6 weeks prior to 
screening period or drug naive participants 
if they are likely to have low-density 
lipoprotein cholesterol (LDL-C) ≥ 100 mg/dL 
(≥ 2.59 mmol/L) at the end of the 6-week 
run-in treatment period on atorvastatin 
therapy  
 
Participants with primary 
hypercholesterolemia treated with 
atorvastatin at stable dose of 10 mg, 20 mg, 
or 40 mg for at least 6 weeks prior to 
screening period and likely to have LDL-C ≥ 
100 mg/dL (≥ 2.59 mmol/L) at the screening 
visit 
 
Excl:  
LDL-C < 100 mg/dL,++ 

Alirocumab 100 
mg Q2W 

 

Alirocumab  

150mg Q2W 

 

Alirocumab 200 
mg Q4W 

 

Alirocumab 
300mg Q4W 

 

(mmol/L) at Week 12 - On-
Treatment Analysis,++ 

FOURIER 

(NCT01764633) 

Phase 3, 
double-blind, 
placebo-
controlled 

Patients aged between 
40 and 85 years of age 
and had clinically 
evident atherosclerotic 
cardiovascular disease, 
defined as a history of 
myocardial infarction, 
non-hemorrhagic stroke, 
or symptomatic 
peripheral artery 
disease, as well as 
additional 
characteristics that 

Incl: 
Male or female ≥ 40 to ≤ 85 years of age 
 
History of clinically evident cardiovascular 
disease at high risk for a recurrent event 
 
Fasting low-density lipoprotein cholesterol 
(LDL-C) ≥ 70 mg/dL (≥ 1.8 mmol/L) ) or non-
high-density lipoprotein cholesterol (non-
HDL-C) ≥ 100 mg/dL (> 2.6 mmol/L),+ 
 
Excl:  

Evolocumab 
420mg QM or 
140mg Q2W 
(patient 
preference)  

 

Placebo Time to Cardiovascular Death, 
Myocardial Infarction, 
Hospitalization for Unstable 
Angina, Stroke, or Coronary 
Revascularization 

Time to Cardiovascular Death, 
Myocardial Infarction, or 
Stroke,++ 

NR 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

placed them at higher 
cardiovascular risk 

(N = 27 564) 

New York Heart Association (NYHA) class III 
or IV, or last known left ventricular ejection 
fraction < 30% 

Uncontrolled hypertension 

Uncontrolled or recurrent ventricular 
tachycardia 

Untreated hyperthyroidism or 
hypothyroidism 

Homozygous familial hypercholesterolemia 

LDL or plasma apheresis 

LAPLACE-2 

(NCT01763866) 

Phase 3, A 
Double-blind, 
Placebo and 
Ezetimibe 
Controlled 

Adult patients aged 18 
to 80 years with a 
screening LDL-C level of 
150 mg/dL or greater 
(no statin at screening), 
100mg/dL or greater 
(non-intensive statin at 
screening), or 80 mg/dL 
or greater (intensive 
statin at screening) and 
fasting triglyceride levels 
of 400 mg/dL or less. 

(N = 1 899) 

Incl: 
Male or female ≥ 18 to ≤ 80 years of age 
 
Subjects not taking a statin must have 
fasting LDL-C of at least 150 mg/dL (4.0 
mmol/L) 
 
Subjects already on a non-intensive statin 
must have fasting LDL-C at screening ≥ 100 
mg/dL (2.6 mmol/L) 
 
Subjects already on a intensive statin must 
have fasting LDL-C at screening ≥ 80 mg/dL 
(2.1 mmol/L),+ 
 
Excl:  
Statin intolerance 

EVO 420mg QM + 
placebo daily + 
ATOR 10mg 

 

EVO 140mg Q2W 
+ placebo daily + 
ATOR 10mg 

 

 

EVO 420mg QM + 
placebo daily + 
ATOR 80mg 

 

EVO 140mg Q2W 
+ placebo daily + 
ATOR 80mg 

 

Placebo QM + 
placebo daily + 
ATOR 10mg 

 

Placebo Q2W + 
placebo daily + 
ATOR 10mg 

 

Placebo QM + 
placebo daily + 
ATOR 80mg 

 

Placebo Q2W + 
placebo daily + 
ATOR 80mg 

 

% CFB in LDL-C to week 12;  

% CFB in LDL-C to mean of 
weeks 10 and 12 

CFB in LDL-C at the Mean of 
Weeks 10 and 12  

CFB in LDL-C at Week 12, ++ 

12 weeks 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 96/
129 

 

Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

New York Heart association (NYHA) III or IV 
heart failure 

Uncontrolled hypertension 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Type 1 diabetes, poorly controlled type 2 
diabetes 

Uncontrolled hypothyroidism or 
hyperthyroidism 

EVO 420mg QM + 
SIMV 40mg 

 

EVO 140mg Q2W 
+  SIMV 40mg 

 

EVO 420mg QM + 
ROSUV 40mg 

 

EVO 140mg Q2W 
+  ROSUV 40mg 

 

EVO 420mg QM + 
ROSUV 5mg 

 

EVO 140mg Q2W 
+  ROSUV 5mg 

 

Placebo QM + 
SIMV 80mg 

 

Placebo Q2W + 
SIMV 80mg 

 

Placebo QM + 
ROSUV 40mg 

 

Placebo Q2W + 
ROSUV 40mg 

 

Placebo QM + 
ROSUV 5mg 

 

Placebo Q2W + 
ROSUV 5mg 

 

Placebo QM + 
SIMV 40mg 

 

Placebo Q2M + 
SIMV 40mg 

 

EZE 10mg + 
placebo Q2W + 
ATOR 80mg 

 

EZE 10mg + 
placebo QM + 
ATOR 10mg 
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Studie Populasjon  

as described by authors 
of the primary 
publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

EZE 10mg + 
placebo Q2W + 
ATOR 10mg  

 

EZE 10mg + 
placebo QM + 
ATOR 80mg 

LAPLACE-TIMI 
57 

(NCT01380730) 

Phase 2, 
double-blind, 
placebo-
controlled, 
dose-ranging 
trial 

Patients (aged 18–80 
years) had a history of 
hypercholesterolaemia 
and fasting LDL-C 
concentration greater 
than 2.2 mmol/L while 
on a stable dose of 
statin (with or without 
ezetimibe) for at least 4 
weeks 

(N = 315) 

Incl: 
Male or female ≥ 18 to ≤ 80 years of age 
 
On an approved statin, with or without 
ezetimibe, with stable dose(s) for at least 4 
weeks 
 
Fasting LDL-C ≥ 85 mg/dL 
 
Excl:  
Myocardial infarction, unstable angina, 
percutaneous coronary intervention (PCI), 
coronary artery bypass graft (CABG) or 
stroke within 3 months prior to 
randomization 

Type 1 diabetes; newly diagnosed or poorly 
controlled type 2 diabetes (Glycosyated 
Hemoglobin (HbA1c) > 8.5%) 

Uncontrolled hypertension,++ 

Evolocumab 70 
mg Q2W 

 

Evolocumab 105 
mg Q2W 

 

Evolocumab 
420mg Q4W 

 

Evolocumab 
140mg Q2W 

 

Evolocumab 280 
mg Q4W 

Evolocumab 350 
mg Q4W 

Placebo Q4W 

 

Placebo Q2W 

% CFB in LDL-C to week 12 CFB in LDL-C at Week 12, ++ 12 weeks 

Abbreviations: ALI, alirocumab; ATORV, atorvastatin; CFB, change from baseline; EVO, evolocumab; EZE, ezetimibe; LDL-C, low density lipoprotein cholesterol; NR, not reported;  Q2W, every two weeks; Q4W, 
every four weeks; QM, every month; RLP-C, remnant-like lipoprotein particle cholesterol. 
 
a Up-titration to 150mg Q2W was implemented at 12 weeks if patients did not meet protocol defined LDL-C treatment goal  
b A composite of death from coronary heart disease, nonfatal myocardial infarction, fatal or nonfatal ischemic stroke, or unstable angina requiring hospitalization.  
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I tabellen under vises pasientkarakteristika for de samme studiene i ASCVD og risikoekvivalent populasjon på behandling med statiner i maksimal 
tolerert (MTD). 
 
Tabell 28 Pasientkarakteristika i ASCVD på MTD statiner nettverket  

Trial name or ID Interventio
n arm 

Gender 

 

 

N male (%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Background 
ezetimibe 

N (%) 

Statin intolerant 

 

N (%) 

ORION-10 Inclisiran  535 

(68.5) 

66.4  

(8.9) 

31.5 

(6.25) 

12 

(17.6) 

781 

(100) 

703 

(90.0) 

90 

(11.5) 

6 

(0.8) 

0 

(0) 

701 

(89.8) 

H: 525 
(67.2) 

M: 152 
(19.5) 

L: 6 (0.8) 

80  

(10.2) 

171 

(21.9) 

 

 Placebo 548  

(70.3) 

65.7 

(8.9) 

31.8 

(6.44) 

8 

(11.6) 

780 

(100) 

719 

(92.2) 

84  

(10.8) 

5 

(0.6) 

0 

(0) 

692 

(88.7) 

H: 537 
(68.8) 

M: 140 
(17.9) 

L: 6 (0.8) 

74  

(9.5) 

173 

(22.2) 

ORION-11 Inclisiran  579 

(71.5) 

64.8 

(8.3) 

29.7 

(4.79) 

14 

(1.7) 

712 

(87.9) 

614 

(75.8) 

75 

(9.3) 

1 

(0.1) 

98 

(12.1) 

766 

(94.6) 

H: 640 
(79.0) 

M: 123 
(15.2) 

L: 3 (0.4) 

52 

(6.3) 

95  

(11.7) 

 Placebo 581  

(72.0) 

64.8 

(8.7) 

30.2 

(5.15) 

14 

(1.7) 

702 

(87.0) 

623 

(77.2) 

72 

(8.9) 

4 

(0.5) 

105 

(13.0) 

766 

(94.9) 

H: 631 
(78.2) 

M: 128 
(15.9) 

L: 3 (0.4) 

62 

(7.7) 

90 

(11.2) 

ORION-1* Inclisiran 45 

(74) 

64.1 

(9.4) 

29.2 

(6.7) 

3  

(5) 

43 

(70) 

NR 10 

(16.4) 

NR NR 45 

(73.8) 

H: 21 (34.4) 

M: 21 (34.4) 

L: 2 (3.3) 

15  

(24.6) 

NR 

 Placebo 33 

(53) 

62.8 

(10.3) 

29.2 

(4.8) 

3 

(5) 

46 

(74) 

NR 7 

(11.3) 

NR NR 48 

(77.4) 

H: 22 (35.5) 

M: 21 (33.9) 

L: 4 (6.5) 

16 

(25.8) 

NR 
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Trial name or ID Interventio
n arm 

Gender 

 

 

N male (%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Background 
ezetimibe 

N (%) 

Statin intolerant 

 

N (%) 

ODYSSEY CHOICE I ALI 75mg 
Q2W 

51 

(65.4) 

60.7 

(9.1) 

30.1 

(4.9) 

6 

(7.7) 

NR NR NR NR NR 78 

(100) 

NR 9 

(11.5) 

NA 

 ALI 300mg 
Q4W 

190 

(60.9) 

61.6 

(10.0) 

31.4 

(6.2) 

26 

(8.3) 

NR NR NR NR NR 310 

(99.4) 

NR 43 

(13.8) 

NA 

 Placebo 101 

(64.3) 

61.6 

(9.7) 

30.9 

(6.2) 

12 

(7.6) 

NR NR NR NR NR 157 

(100) 

NR 22 

(14.0) 

NA 

ODYSSEY COMBO I ALI 75mg 
Q2W 

131 

(62.7) 

63.0 

(9.5) 

32.62 

(6.30) 

NR NR 164 

(78.5) 

NR NR 85 

(40.7)b 

208 

(99.5) 

H: 129 
(61.7) 

M: NR 

L: NR 

15 

(7.2) 

NA 

 Placebo 77 

(72.0) 

63.0 

(8.8) 

32.03 

(7.07) 

NR NR 83 

(77.6) 

NR NR 51 

(47.7) 

107 

(100.0) 

H: 69 (64.5) 

M: NR 

L: NR 

11 

(10.3) 

NA 

ODYSSEY COMBO II ALI 75mg 
Q2W 

360 

(75.2) 

61.7 

(9.4) 

30.0 

(5.4) 

NR 461 

(96.2) 

437 

(91.2) 

24 

(5.0) 

NR 151 

(31.5)b, c 

478 

(99.8) 

H: 320c 

(66.8) 

M: NR 

L: NR 

NR NA 

 Placebo 170 

(70.5) 

61.3 

(9.2) 

30.3 

(5.1) 

NR 224 

(92.9) 

212 

(88.0) 

11 

(4.6) 

NR 72 

(29.9)c 

241 

(100) 

H: 160 
(66.4)c 

M: NR 

L: NR 

NR NA 

ODYSSEY EAST ALI 75mg 
Q2W 

315 

(77.4) 

58.8 

(10.7) 

25.6 

(3.7) 

0 

(0) 

NR 398 

(97.8) 

NR NR 51 

(12.5) 

NR H: 277 
(68.1) 

M: 10 (2.5) 

L: NR 

NR 

 

NR 

 EZE 146 

(70.2) 

58.3 

(11.2) 

25.2 

(3.0) 

0 

(0) 

NR 202 

(97.1) 

NR NR 25 

(12.0) 

NR H: 142 
(68.3) 

M: 8 (3.8) 

L: NR 

NR NR 
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Trial name or ID Interventio
n arm 

Gender 

 

 

N male (%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Background 
ezetimibe 

N (%) 

Statin intolerant 

 

N (%) 

ODYSSEY KT ALI 75mg 
Q2W 

83 

(79.4) 

61.2 

(10.4) 

26.3 

(4.0) 

NR NR 96 

(99.0) 

NR NR 21 

(21.6) 

97 

(100) 

H: 71 (73.2) 

M: NR 

L: NR 

14 

(14.4) 

NA 

 Placebo 81 

(79.4) 

60.1 

(9.1) 

26.6 

(3.8) 

NR NR 95 

(93.1) 

NR NR 26 

(25.5) 

102 

(100) 

H: 73 (71.6) 

M: NR 

L: NR 

12 

(11.8) 

NA 

ODYSSEY LONG TERM ALI 150mg 
Q2W 

983 

(63.3) 

60.4 

(10.4) 

30.2 

(5.5) 

276 

(17.8) 

NR 1055 

(67.9) 

NR NR 639 

(41.1) 

1552 

(>99.9) 

H: 727 
(46.8) 

M: NR 

L: NR 

216 

(13.9) 

NA 

 

 Placebo 474 

(60.2) 

60.6 

(10.4) 

30.5 

(5.5) 

139 

(17.6) 

NR 552 

(70.1) 

NR NR 323 

(41.0)b 

787 

(99.9) 

H: 368 
(46.7) 

M: NR 

L: NR 

118 

(15) 

NA 

ODYSSEY 
OUTCOMES** 

ALI 75mg 
Q2W 

7072 

(74.7) 

58.5 

(9.3) 

28.5 

(4.9) 

NR NR NR 373 

(3.9) 

9462 

(100) 

NR NR H: 8380 
(88.6) 

M: 830 (8.8) 

L: NR 

269 

(2.8) 

NA 

 Placebo 7090 

(74.9) 

58.6 

(9.4) 

28.5 

(4.8) 

NR NR NR 386 

(4.1) 

9462 

(100) 

NR NR H: 8431 
(89.1) 

M: 777 (8.2) 

L: NR 

285 

(3.0) 

NA 

NCT01288443 ALI 150mg 
Q2W 

10 

(32.3) 

59.9 

(11.1) 

28.2 

(4.3) 

NR 2 

(6.5) 

NR 3 

(9.7) 

NR NR 31 

(100) 

NR NR NR 

 ALI 300mg 
Q4W 

14 

(46.7) 

55.5 

(10.1) 

30.5 

(6.0) 

NR 1 

(3.3) 

NR 1 

(3.3) 

NR NR 30 

(100) 

NR NR NR 

 Placebo 16 

(51.6) 

53.3 

(8.5) 

27.9 

(4.8) 

NR 2 

(6.5) 

NR 0 

(0) 

NR NR 31 

(100) 

NR NR NR 
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Trial name or ID Interventio
n arm 

Gender 

 

 

N male (%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Background 
ezetimibe 

N (%) 

Statin intolerant 

 

N (%) 

FOURIER EVO 420mg 
or 140mg 
Q2W Q4W 

10,397 

(75.4) 

62.5 

(9.1) 

NR NR 13784 

(100)e 

NR 1858 

(13.5) 

MI: 11145 
(80.9) 

non-HS: 
2686 (19.5) 

NR 13,784 

(100) 

 

H: 9,585 
(69.5) 

M: 4164 
(30.2) 

L: 38 (0.3) 

726 

(5.3) 

NR 

 Placebo 10,398 

(75.5) 

62.5 

(8.9) 

NR NR 13780 

(100) e 

NR 1784 

(12.9) 

MI: 11206 
(81.3) 

non-HS: 
2651 (19.2) 

NR 13,780 

(100) 

H: 9518 
(69.1) 

M: 4231 
(30.7) 

L: 31 (0.2) 

714 

(5.2) 

NR 

LAPLACE-2 EVO 140mg 
Q2W or 
420mg 

QMd  

625 

(56.0) 

59.6 

(9.9) 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

 EZE d 112 

(50.7) 

60.8 

(9.3) 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

 Placebo d 291 

(52.2) 

59.9 

(10.2) 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

LAPLACE-TIMI 57 EVO 140mg 
Q2W 

33 

(42) 

62.4 

(10.2) 

29.4 NR 31 

(40) 

NR NR 19 

(24) 

NR 78 

(100) 

H: 25 (32) 

M: NR 

L: NR 

7 

(9) 

NR 

 Placebo 
Q2W 

36 

(46) 

60.2 

(8.8) 

30.1 NR 22 

(28) 

NR NR 11 

(14) 

NR 78 

(100) 

H: 19 (24) 

M: NR 

L: NR 

7 

(9) 

NR 

 EVO 420mg 
Q4W 

36 

(45) 

60.9 

(10.3) 

28.8 NR 28 

(35) 

NR NR 16 

(20) 

NR 80 

(100) 

H: 29 (36) 

M: NR 

L: NR 

7 

(9) 

NR 

 Placebo 
Q4W 

37 

(47) 

60.1 

(9.6) 

29.2 

(median) 

NR 20 

(25) 

NR NR 9 

(11) 

NR 77 

(97) 

H: 19 (25) 

M: NR 

L: NR 

8 

(10) 

NR 

* inkludert i sensitivitetsanalyse, **inkludert i sensitivitetsanalyse, 
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Abbreviations: ALI, alirocumab; ATORV, atorvastatin; EVO, evolocumab; EZE, ezetimibe; LDL-C, low density lipoprotein cholesterol; NR, not reported;  Q2W, every two weeks; Q4W, 
every four weeks; QM, every month; RLP-C, remnant-like lipoprotein particle cholesterol. 
c Discrepancy between data in Cannon 201538 (primary and reported here) and El Shaway 201775 – see DET for further information.  
d Combined treatment arms reported here – reported by background can be found in DET 

 
 

ASCVD og risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante  
 
Tabell 29 Studiedesign i studiene inkludert i nettverket ASCVD og risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante 

Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

ORION-10 

(NCT03399370) 

A Placebo-
Controlled, Double-
Blind, Randomized 
Phase 3 Trial 

Adult patients with 
atherosclerotic 
cardiovascular 
disease (ASCVD) and 
elevated LDL-C (≥ 
1,8 mmol/l). 
Patients were taking 
a maximally 
tolerated dose of 
statins with or 
without other lipid-
modifying therapy, 
such as ezetimibe, 
and required 
additional LDL-C 
reduction. 
(N = 1 561) 

Incl: 
Male or female participants ≥18 years of 
age. 
 
History of ASCVD (coronary heart disease 
[CHD], cardiovascular disease [CVD], or 
peripheral arterial disease [PAD]).  
 
LDL-C ≥70 mg/dL 
 
++ 
 
Excl:  
New York Heart Association (NYHA) class 
IV heart failure. 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Uncontrolled severe hypertension 

Active liver disease, ++ 

Inklisiran 300 mg Placebo Percentage Change in LDL-C 
From Baseline to Day 510 

Time-adjusted Percentage 
Change in LDL-C Levels From 
Baseline After Day 90 and up to 
Day 540 

Absolute Change in LDL-C From 
Baseline to Day 510 

Time-adjusted Absolute Change 
in LDL-C From Baseline After Day 
90 and up to Day 540,++ 

77.1 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

ORION-11  

(NCT03400800) 

A Placebo-
Controlled, Double-
Blind, Randomized 
Phase 3 Trial 

Adult patients with 
atherosclerotic 
cardiovascular 
disease or an 
atherosclerotic 
cardiovascular 
disease risk 
equivalent (type 2 
diabetes, familial 
hypercholesterolem
ia, or a 10-year risk 
of a cardiovascular 
event of =20% as 
assessed by the 
Framingham Risk 
Score for 
Cardiovascular 
Disease or 
equivalent) and 
elevated LDL-C. 
Patients with an 
atherosclerotic 
cardiovascular 
disease risk 
equivalent were 
required to have an 
LDL cholesterol level 
of 100 mg per 
decilitre (2.6 mmol 
per litre) or higher, 
while patients with 
atherosclerotic 
cardiovascular 
disease were 
required to have an 
LDL cholesterol level 
of ≥ 1,8 mmol/l. 

Incl: 
Male or female participants ≥18 years of 
age. 
 
History of ASCVD (coronary heart disease 
[CHD], cardiovascular disease [CVD], or 
peripheral arterial disease [PAD]). 
 
LDL-C ≥70 mg/dL 
 
Excl:  
New York Heart Association (NYHA) class 
IV heart failure. 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Uncontrolled severe hypertension 

Active liver disease, ++ 

Inklisiran 300 mg Placebo Percentage Change in LDL-C 
From Baseline to Day 510 

Time-adjusted Percent Change 
in LDL-C Levels From Baseline 
After Day 90 and up to Day 540 

 

Absolute Change In LDL-C From 
Baseline To Day 510  

Time-adjusted Absolute Change 
in LDL-C From Baseline After Day 
90 and up to Day 540,++ 

77.1 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

Patients were taking 
a maximally 
tolerated dose of 
statins with or 
without other lipid-
modifying therapy, 
such as ezetimibe, 
and required 
additional LDL-C 
reduction. 
(N = 1 617) 

ORION-1 

(NCT02597127) 

Phase 2, multiple-
ascending-dose trial 

Adult patients with 
history of ASCVD or 
ASCVD-risk 
equivalents 
(symptomatic 
atherosclerosis, 
Type 2 diabetes, 
familial 
hypercholesterolem
ia, including 
participants whose 
10-year risk of a CV 
event assessed by 
Framingham Risk 
Score (Framingham 
Risk Score >20%) or 
equivalent has a 
target LDL-C of <100 
mg/deciliter [dL]) 
and serum LDL-C 
≥1.8 millimole 
(mmol)/liter (L) (≥70 
mg/dL) for ASCVD 
participants or ≥2.6 

Incl: 
Male or female participants ≥18 years of 
age. 

History of ASCVD or ASCVD-risk 
equivalents  

LDL-C ≥70 mg/dL for ASCVD / ≥100 mg/dL 
for ASCVD risk equivalent,++ 

Excl:  
Any uncontrolled or serious disease, or 
any medical or surgical condition, that 
may either interfere with participation in 
the clinical study, and/or put the 
participant at significant risk, ++ 

Inklisiran 300 mg Placebo % CFB in LDL-C at Day 180 % Change in LDL-C From Baseline 
to Day 90, 

++ 

12.9 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

mmol/L (≥100 
mg/dL) for ASCVD-
risk equivalent 
participants at 
screening. 

(N = 501) 

ODYSSEY 
ALTERNATIVE 

(NCT01709513) 

Phase 3, double-
blind, double-
dummy, active-
controlled, parallel-
group 

Adult patients with 
primary 
hypercholesterolem
ia [Heterozygous 
Familial 
Hypercholesterolem
ia (heFH) or non-FH] 
with moderate, high 
or very high CV risk 
and a history of 
statin intolerance 

(N = 314) 

Incl: 
Patients with primary 
hypercholesterolemia [Heterozygous 
Familial Hypercholesterolemia (heFH) or 
non-FH] with moderate, high or very high 
CV risk and a history of statin intolerance 
 
Moderate/high risk: LDL-C ≥ 100 mg/dL  
Very high risk: ≥70 mg/dL 
 
Excl:  
Calculated serum LDL-C <70 mg/dL (1.81 
mmol/L) and very high CV risk at the 
screening visit 

Calculated serum LDL-C <100 mg/dL (2.59 
mmol/L) and high or moderate CV risk at 
the screening visit 

A 10-year fatal cardiovascular disease risk 
score <1% at the screening visit 

Alirocumab 75mg 
Q2Wa 

Ezetimibe 10mg 

Statin 
(atorvastatin) 
20mg   

% CFB in LDL-C to week 24 
Intent--To-Treat (ITT) Analysis 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 24 - On--Treatment 
Analysis 

% CFB in Calculated LDL--C at 
Week 12 -- ITT Analysis,++ 

 

24 weeks 

ODYSSEY CHOICE II 

(NCT02023879) 

Adult patients with 
hypercholesterolem
ia not receiving 
statins (majority 

Incl: 
Participants with primary 
hypercholesterolemia (heterozygous 
familial hypercholesterolemia [heFH] or 

Alirocumab 75mg 

Q2W a 

Placebo % CFB in LDL-C to week 24 
ntent-to-Treat (ITT Analysis) 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 24 - On-Treatment Analysis 

24 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

Phase 3, placebo-
controlled, double-
blind 

with statin-
associated muscle 
symptoms) 

(N = 233) 

non-FH) not adequately controlled with 
their non-statin LMT (either ezetimibe or 
fenofibrate) or diet alone. 
Moderate/high risk: LDL-C ≥ 100 mg/dL  
Very high risk: LDL-C ≥70 mg/dL 
 
Excl:  
LDL-C <70 mg/dL (1.81 mmol/L) at 
screening for statin intolerant participants 
at very high cardiovascular (CV) risk; 

LDL-C <100 mg/dL (<2.59 mmol/L) at 
screening for statin intolerant participants 
at high or moderate CV risk or, 
participants not fulfilling the statin 
intolerant definition at moderate CV risk; 

LDL-C ≥160 mg/dL (≥4.1 mmol/L) at 
screening for participants receiving diet 
only or, participants not fulfilling the 
statin intolerant definition at moderate 
CV risk and receiving a non-statin LMT. 

 

Alirocumab 150 
mg Q4W Up to 
150 mg Q2W 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 12 - ITT Analysis, ++ 

ODYSSEY NIPPON 

(NCT02584504) 

Phase 3, placebo-
controlled, double-
blind, parallel group 

Adult patients with 
LDL-C>=100 mg/dl 
(HeFH or non-
familial 
hypercholesterolae
mia with CHD) or 
>=120 mg/dl (non-
familial 
hypercholesterolem
ia, JAS III) on non-
statin LLT or low 
dose statin 

Incl: 
Participants with hypercholesterolemia 
(heFH or non-FH) receiving non statin 
LMTs or the lowest strength of statin. 
 
Excl:  
LDL-C <100 mg/dL (<2.59 mmol/L) at the 
screening visit (Week -3) in participants 
with heFH or in participants with non-FH 
who have a history of documented 
coronary heart disease. 

Alirocumab 
150mg Q4W a 

 

Alirocumab 150 
mg Q2W 

 

Placebo % CFB in LDL-C to week 12 - 
Intent to Treat (ITT) Analysis 

% CFB in Calculated LDL-C at 
Week 12- On-Treatment 
Analysis,++ 

12 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

(atorvastatin 5 mg 
daily) 

(N = 163) 

LDL-C <120 mg/dL (<3.10 mmol/L) at the 
screening visit (Week -3) in participants 
with non-FH participants who had a 
history of documented diseases or other 
risk factors classified as primary 
prevention category III as defined in JAS 
Guidelines for Prevention of 
Atherosclerotic Cardiovascular Diseases 
2012. 

Not on a stable dose of LMT (including 
diet therapy alone) in the run-in period or 
the screening period.,++ 

GAUSS-2 

(NCT01763905) 

Phase 3, double-
blind, placebo- and 
ezetimibe-
controlled 

Patients aged 18 to 
80 years on no or 
low-dose statins; 
LDL-C above their 
NCEP Adult 
Treatment Panel III 
goal; Previous 
intolerance to ≥2 
statins. 

(N = 307) 

Incl: 
Male or female ≥ 18 to ≤ 80 years of age 
Not on a statin or on a low dose statin 
with stable dose for at least 4 weeks 
 
History of intolerance to at least 2 statins 
 
Subject not at LDL-C goal 
Lipid lowering therapy has been stable 
prior to enrolment for at least 4 weeks.,+ 
 
Excl:  
New York Heart Association (NYHA) III or 
IV heart failure 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Uncontrolled hypertension 

Evolocumab 
140mg Q2W 

 

Evolocumab 
420mg QM 

 

Ezetimibe  

 

Ezetimibe  

% CFB in LDL-C to week 12; 

 % CFB in LDL-C to mean of 
weeks 10 and 12 

CFB in LDL-C at the Mean of 
Weeks 10 and 12  

CFB in LDL-C at Week 12,++ 

12 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

Type 1 diabetes 

Poorly controlled type 2 diabetes 

Uncontrolled hypothyroidism or 
hyperthyroidism 

GAUSS-4 

(NCT02634580) 

Phase 3, double-
blind, parallel study 

Statin intolerant, 
Japanese patients, 
not on LDL-C goal 

(N = 61) 

Incl: 
Male or female ≥ 20 to ≤ 80 years of age 
 
Japanese by self-identification 
 
Not on a statin or on a low dose statin 
with stable dose for at least 4 weeks. 
 
Subject not at LDL-C goal 
History of statin intolerance to at least 2 
statins 
 
Lipid lowering therapy has been stable 
prior to screening for at least 4 weeks,+ 
 
Excl:  
New York Heart Association (NYHA) III or 
IV heart failure 

Uncontrolled cardiac arrhythmia 

Uncontrolled hypertension 

Type 1 diabetes 

Poorly controlled type 2 diabetes 

Evolocumab 
420mg QM  

 

Evolocumab 
140mg Q2W  

 

 

Ezetimibe 10mg  

 

Ezetimibe 10mg  

% CFB in LDL-C to week 12;  

% CFB in LDL-C to mean of 
weeks 10 and 12 

CFB in LDL-C at the Mean of 
Weeks 10 and 12  

CFB in LDL-C at Week 12,++ 

12 weeks 
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Studie Populasjon  

as described by 
authors of the 
primary publication   

Inklusjon/eksklusjonskriterier Intervensjon Sammenlikning/ 
kontrollarmen 

Hovedutfallsmål Sekundære utfallsmål Oppfølgingstid/
datakutt 

Uncontrolled hypothyroidism or 
hyperthyroidism 

 
Tabellen under viser pasientkarakteristika i studiene i nettverket ASCVD og risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante. 
 
 
Tabell 30 Pasientkarakteristika i studiene i nettverket ASCVD og risikoekvivalent populasjon som er statinintolerante 

Trial name or ID Interventio
n arm 

Gender 

 

 

N male (%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Background 
ezetimibe 

N (%) 

Statin intolerant 

 

N (%) 

ORION-10 Inclisiran  535 

(68.5) 

66.4  

(8.9) 

31.5 

(6.25) 

12 

(17.6) 

781 

(100) 

703 

(90.0) 

90 

(11.5) 

6 

(0.8) 

0 

(0) 

701 

(89.8) 

H: 525 
(67.2) 

M: 152 
(19.5) 

L: 6 (0.8) 

80  

(10.2) 

171 

(21.9) 

 

 Placebo 548  

(70.3) 

65.7 

(8.9) 

31.8 

(6.44) 

8 

(11.6) 

780 

(100) 

719 

(92.2) 

84  

(10.8) 

5 

(0.6) 

0 

(0) 

692 

(88.7) 

H: 537 
(68.8) 

M: 140 
(17.9) 

L: 6 (0.8) 

74  

(9.5) 

173 

(22.2) 

ORION-11 Inclisiran  579 

(71.5) 

64.8 

(8.3) 

29.7 

(4.79) 

14 

(1.7) 

712 

(87.9) 

614 

(75.8) 

75 

(9.3) 

1 

(0.1) 

98 

(12.1) 

766 

(94.6) 

H: 640 
(79.0) 

M: 123 
(15.2) 

L: 3 (0.4) 

52 

(6.3) 

95  

(11.7) 

 Placebo 581  

(72.0) 

64.8 

(8.7) 

30.2 

(5.15) 

14 

(1.7) 

702 

(87.0) 

623 

(77.2) 

72 

(8.9) 

4 

(0.5) 

105 

(13.0) 

766 

(94.9) 

H: 631 
(78.2) 

62 

(7.7) 

90 

(11.2) 



Arkivkode  21-05064                10.06.2022  Side 110/
129 

 

Trial name or ID Interventio
n arm 

Gender 

 

 

N male (%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Background 
ezetimibe 

N (%) 

Statin intolerant 

 

N (%) 

M: 128 
(15.9) 

L: 3 (0.4) 

ORION-1 Inclisiran 45 

(74) 

64.1 

(9.4) 

29.2 

(6.7) 

3  

(5) 

43 

(70) 

NR 10 

(16.4) 

NR NR 45 

(73.8) 

H: 21 (34.4) 

M: 21 (34.4) 

L: 2 (3.3) 

15  

(24.6) 

NR 

 Placebo 33 

(53) 

62.8 

(10.3) 

29.2 

(4.8) 

3 

(5) 

46 

(74) 

NR 7 

(11.3) 

NR NR 48 

(77.4) 

H: 22 (35.5) 

M: 21 (33.9) 

L: 4 (6.5) 

16 

(25.8) 

NR 

ODYSSEY 
ALTERNATIVE 

ALI 75mg 
Q2W 

70 

(55.6) 

64.1 

(9.0) 

29.6 

(6.6) 

NR NR 64 

(50.8) 

1 

(0.8) 

NR NR NR NR NR 126 

(100) 

 EZE  67 

(53.6) 

62.8 

(10.1) 

28.4 

(4.9) 

NR NR 54 

(43.2) 

2 

(1.6) 

NR NR NR NR NR 124 

(100) 

 ATORV 35 

(55.6) 

63.4 

(8.9) 

29.7 

(5.4) 

NR NR 28 

(44.4) 

3 

(4.8) 

NR NR NR NR NR 63  

(100) 

ODYSSEY CHOICE II ALI 75mg 
Q2W 

69 

(59.5) 

62.5 

(9.9) 

29.4 

(5.6) 

15 

(12.9) 

NR 57 

(49.1) 

NR NR NR 0 

(0) 

NR 70 

(60.3) 

NRa 

 Placebo 31 

(53.4) 

63.1 

(10.7) 

28.5 

(4.6) 

5 

(8.6) 

NR 27 

(46.6) 

NR NR NR 0 

(0) 

NR 35 

(60.3) 

NR 

ODYSSEY NIPPON ALI 150mg 
Q2W 

33 

(62.3) 

63.6 

(10.4) 

26.4 

(4.7) 

13 

(24.5) 

NR NR 0 

(0) 

6 

(11.3) 

NR 18 

(34.0) 

H: 0 (0) 

M: NR 

L: NR 

14 

(26.4) 

NR 

 Placebo 37 

(66.1) 

64.6 

(10) 

25.6 

(4.0) 

14 

(25.0) 

NR NR 1 

(1.8) 

6 

(10.7) 

NR 19 

(33.9) 

H: 0 (0) 

M: NR 

L: NR 

11 

(19.6) 

NR 

GAUSS-2 EVO 140mg 
Q2W 

57 

(55) 

61 

(10) 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 103 

(100) 

 EZE  24 62 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 51 
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Trial name or ID Interventio
n arm 

Gender 

 

 

N male (%) 

Age 

 

 

Mean (SD) 

BMI 

 

 

Mean (SD) 

HeFH 

 

 

N (%) 

ASCVD 

 

 

N (%) 

CHD 

 

 

N (%) 

PAD 

 

 

N (%) 

ACS 

 

 

N (%) 

ASCVD risk 
equivalent 

 

N (%) 

Background 
statins 

 

N (%) 

Background 
statin 

intensity 

N (%) 

Background 
ezetimibe 

N (%) 

Statin intolerant 

 

N (%) 

(47) (10) (100) 

 EVO 420mg 
Q4W 

56 

(55) 

63 

(10) 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 102 

(100) 

 EZE 29 

(57) 

60 

(9) 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 51 

(100) 

GAUSS-4 EVO 140mg 
Q2W or 
420mg 

Q4W d 

19 

(47.5) 

65.8 

(9.8) 

NR NR NR NR 10 

(25) f 

NR NR 8 

(20.0) 

NR NR 40 

(100) 

 EZE  d 11 

(52.4) 

61.8 

(11.9) 

NR NR NR NR 1 

(4.8) f 

NR NR 6 

(28.6) 

NR NR 21 

(100) 

Abbreviations: ALI, alirocumab; ATORV, atorvastatin; EVO, evolocumab; EZE, ezetimibe; LDL-C, low density lipoprotein cholesterol; NR, not reported;  Q2W, every two weeks; Q4W, 
every four weeks; QM, every month; RLP-C, remnant-like lipoprotein particle cholesterol. 
a Statin intolerant NR but states majority with statin-associated muscle symptoms   
b CHD risk-equivalent  
c Discrepancy between data in Cannon 201538 (primary and reported here) and El Shaway 201775 – see DET for further information.  
d Combined treatment arms reported here – reported by background can be found in DET 
e Assumption based on trial design/ inclusion criteria, but NR explicitly 
f CVD or PAD     



 

Appendiks 3 Nettverksmetaanalyser (NMA) 

Datainput 
Metodikk for beregning/måling av LDL-C ble rapportert i alle studiene, og det ble antatt forskjeller i 
metode ikke ville påvirke relative effektestimater og dermed ikke gi bias i NMA. 
 
I de tilfellene LDL-C ble oppgitt i mmol/l, ble verdien konvertert til mg/dl ved å multiplisere med 
38,66976, som er den inverse av omregning fra mg/dl til mmol/l. 
 

Analysepopulasjoner 
ITT populasjonen ble brukt for analyse av effekt, men per-protokoll populasjon ble brukt hvis 
nødvending. For analyse av uønskede hendelser ble bivirkningssettet bruk, dvs. alle randomiserte 
som hadde mottatt minst en dose. 
 

Missing values 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

Analyser 
Følgende endepunkter ble analysert: 
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• Prosentvis endring i LDL-C ved 24 uker  

• Absolutt endring i LDL-C ved 24 uker 

• Behandlingsavbrudd ved ≥ 24 uker 

• Behandlingsavbrudd på grunn av uønskede hendelser ved ≥ 24 uker 

• Prosentvis endring i HDL-C ved 24 uker 
 
I de tilfellene kun prosentvis endring i LDL-C var tilgjengelig ble det ikke beregnet absolutt endring 
basert på prosentvis fordi dette kunne introdusere bias i form av underestimering. Ikke alle planlagte 
analyser kunne gjennomføres på grunn av mangel på data. Tabellen under viser oversikt over 
gjennomførte analyser. 
 
Tabell 31 Oversikt over nettverksmetaanalyser, hovedanalyse og sensitivitetsanalyser (SA) (Kilde Novartis 
dokumentasjonspakke) 

Population Analysis Outcomes of Interest* Comparators 

HeFH MTD Base Case % Change in LDL-C at 24 weeks  Alirocumab (75 mg up titrated 
to 150 mg Q2W SC or 150 mg 
Q2W SC) + statin 

Evolocumab (140 mg Q2W) + 
statin 

Ezetimibe (10 mg OD) + statin 

Placebo + statin 

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks† 

Total discontinuations† 

Discontinuations due to AEs† 

% change in HDL-C at 24 
weeks  

SA1: Exclude ORION-9 statin 
intolerant patients 

% Change in LDL-C at 24 weeks 

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks† 

SA2: Include 90-day ORION-9 
data 

% Change in LDL-C at 24 weeks  

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks† 

SA3: Include Time-adjusted 
ORION- 9 data 

% Change in LDL-C at 24 weeks  

SA4: Exclude ODYSSEY HIGH 
FH 

% Change in LDL-C at 24 weeks 

ASCVD MTD Base Case % Change in LDL-C at 24 weeks  Alirocumab (75 mg up titrated 
to 150 mg Q2W SC or 150 mg 
Q2W SC) + statin 

Evolocumab (140 mg Q2W) + 
statin 

Ezetimibe (10 mg OD) + statin 

Placebo + statin 

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks  

Total discontinuations  

Discontinuations due to AEs 

% change in HDL-C at 24 
weeks  

SA1: Exclude ORION -10 and -
11 statin intolerant patients 

% Change in LDL-C at 24 weeks  

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks  

SA2: Include 90-day ORION-
10 and 11 data 

% Change in LDL-C at 24 weeks  

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks  

SA3: Include Time-adjusted 
ORION- 10 and -11 data 

% Change in LDL-C at 24 weeks  

SA4: Include ORION-1 data % Change in LDL-C at 24 weeks  
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Population Analysis Outcomes of Interest* Comparators 

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks  

SA5: Exclude ODYSSEY 
OUTCOMES 

% Change in LDL-C at 24 weeks 

ASCVD Statin 
Intolerant 

Base Case % Change in LDL-C at 24 weeks  Alirocumab (75 mg up titrated 
to 150 mg Q2W SC or 150 mg 
Q2W SC) 

Evolocumab (140 mg Q2W)  

Ezetimibe (10 mg OD) 

Placebo 

Absolute change in LDL-C at 24 
weeks  

Total discontinuations 

Discontinuations due to AEs  

% change in HDL-C at 24 
weeks  

SA1: Include 90-day ORION-
10 and 11 data 

% Change in LDL-C at 24 weeks  

Absolute change in LDL-C 

SA2: Include Time-adjusted 
ORION -10 and -11 data 

% Change in LDL-C at 24 weeks  

* For LDL-C and HDL-C outcomes, 24-week data is preferred and if not reported 12-week data to be included. For 
discontinuations, end of study if duration ≥24 weeks to be included. 

† Comparisons to evolocumab are not feasible for these outcomes 

Abbreviations: AE = adverse event; ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; HDL-C = high-density lipoprotein 
cholesterol; HeFH = heterozygous familial hypercholesterolaemia; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; MTD = 
maximally tolerated dose; SA = sensitivity analysis 

 
 

NMA Models 
Analyses were conducted in OpenBUGS (version 3.2.3). 
 
Both fixed-effects (FE) and random-effects (RE) Bayesian NMAs were conducted for the outcomes of 
interest. With the exception of safety outcomes for ASCVD statin intolerant population, RE analyses 
were most appropriate given the number of studies per node and observed heterogeneity in 
patient/trial characteristics. RE models assume that the true effects are randomly distributed around 
some population mean effect. Given that FE models include the strong (and unlikely to be true) 
assumption of homogeneity, RE analyses were used as the base case. 
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Model Inputs and Outputs 

 
 

 
 

 
 

  
 
If measures of absolute change in LDL-C were reported in units mmol/L, they were converted to 
mg/dL by multiplying by a factor of 38.66976, which is the inverse of the conversion from mg/dL to 
mmol/L reported in FOURIER (0.02586) and the highest number of decimal places found in the 
literature. 
 

 
 

 
  

 
Model Convergence and Fit 

 
 

  
 
Exploration of Heterogeneity and Inconsistency 
Statistical heterogeneity is defined as the instance where a set of true relative treatment effects 
varies across studies; in other words, the observed treatment effects vary more than would be 
expected due to sampling error.  

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Legemiddelverkets vurdering  

Bayesiansk NMA er godt beskrevet og anerkjent metode for NMA. Estimering av posterior parametre 
er gjennomført på en transparent måte. Legemiddelverket anerkjenner valg av random 
effektmodeller som base case basert på den utvalgsrammen (sampling frame) som ligger til grunn for 
analysene. Studiene innehar ulikheter som gjør at antagelsene ved fixed effektmodeller ikke kan 

antas å holde. Tolkingen av I2 er imidlertid ikke korrekt, og  er mer korrekt for vurdering av variasjon 

og heterogenitet. Novartis diskuterer betydningen av og størrelsen på  i analysene.  
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Appendiks 4 Budsjettberegninger 

A.1 Folketrygdens legemiddelbudsjett 
Dette beregnes blant annet 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. 
 
Legemiddelverket viser budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved forskjellige 
estimater av antall pasienter som er aktuelle for behandling: 
 
Tabell 32 Forklaring av de forskjellige gruppene som det beregnes budsjettkonsekvenser for.  

Gruppe Pasientgruppe og kriterier for LDL-C 

1 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale: 
- Familiær hyperkolesterolemi (FH):                                LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD):      LDL-C ≥ 4 mmol/l   

 

2 Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab: 

- FH primær forebygging:     LDL-C > 3,6 mmol/l 
- FH sekundær forebygging:   LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD:       LDL-C > 3,6 mmol/l 
- ASCVD med diabetes:    LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tilbakevendende CV-hendelser: LDL-C > 2,6 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:   LDL-C > 2,6 mmol/l 

 

3 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (gruppe 1) + ASCVD pasienter med 
tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l: 

- FH:                               LDL-C ≥ 5 mmol/l 
- ASCVD:                            LDL-C ≥ 4 mmol/l 
- ASCVD med tidligere hjerteinfarkt:                                LDL-C ≥ 3,6 mmol/l 

 

  
1) Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (scenario 1). 

I dag kan evolokumab og alirokumab gis ved individuell stønad til pasienter som oppfyller 
visse vilkår12. Fullmaktsgrensen er årsaken til begrensningen. Scenario 1 viser 
budsjettkonsekvensene dersom dagens avtaler for evolokumab og alirokumab fortsetter, og 
dersom inklisiran tas i bruk med de samme refusjonskriterier. Det er kun et fåtall pasienter 
som er aktuelle for LDL-aferesebehandling, og disse pasientene er derfor ikke hensyntatt i 
denne metodevurderingen. 

 
12 Helfo kan innvilge stønad på blå resept til pasienter som har en av følgende tilstander:  

- Familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og som har LDL-kolesterol 5 mmol/l eller høyere 
under pågående behandling 

- Hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-
kolesterol 4 mmol/l eller høyere under pågående behandling 

- Hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling.  
Du må kunne vise til at pasienten har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib. Se 
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-
stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-
hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad for mer 
informasjon. 

https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere#hvemkanfaastonad
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Helsedirektoratet har levert tall for årlig omsetning for evolokumab og alirokumab med og uten 
rabatt (maks AUP) for perioden 2017-2020. Årlig omsetning vises i Tabell 33. Disse tallene er for 
pasienter som omfattes av dagens refusjonsavtale (dvs. gruppe 1). 
 
Tabell 33 Årlig omsetning for evolokumab (Repatha) og alirokumab (Praluent) med og uten rabatt for perioden 2017-2020. 

 Totalt for 2017 Totalt for 2018 Totalt for 2019 Totalt for 2020 

Evolokumab (Repatha): 

Refusjonsbeløp 12 069 843 24 879 598 36 120 892 49 026 594 

Tilbakekrevd rabatt 

Refusjon etter rabatt 

Alirokumab (Praluent: 

Refusjonsbeløp 9 429 190 21 624 055 31 616 399 43 928 367 

Tilbakekrevd rabatt 

Refusjon etter rabatt 

Totalt, begge legemidler: 

Refusjonsbeløp 21 499 033 46 503 653 67 737 291 92 954 960 

Tilbakekrevd rabatt 

Refusjon etter rabatt 

 
2) Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 

metodevurderingen av evolokumab (scenario 2).  

Evolokumab ble vurdert å være kostnadseffektiv behandling i ytterligere avgrensede 
pasientpopulasjoner, utover de gruppene som omfattes av dagens refusjonskontrakter (1). 
Inklisiran vil være kostnadseffektiv for de samme pasientpopulasjonene når en stor nok 
rabatt tilbys. Scenario 2 viser budsjettkonsekvensene dersom dagens avtaler gjelder for alle 
tre PCSK9-hemmere, og dersom dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere de 
kostnadseffektive populasjonene for alle tre PCSK9-hemmerne. Legemiddelprisene som 
ligger til grunn i dette scenarioet er lavere enn de som ligger til grunn i scenario 1, og 
tilsvarer forslag til rabattert pris for evolokumab for denne utvidede gruppen. 
  

3) Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale + ASCVD pasienter med tidligere 
hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l (scenario 3). 
Novartis har foreslått å utvide dagens refusjonskriterier til å inkludere pasienter med 
gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C ≥ 3,6 mmol/l. I dag er det krav at denne 
pasientgruppen har LDL-C ≥ 4,0 mmol/l for å kunne få individuell stønad. Scenario 3 viser 
budsjettkonsekvensene dersom dagens avtaler gjelder for alle tre PCSK9-hemmere, og 
dersom dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere pasienter med gjennomgått 
hjerteinfarkt og som har LDL-C mellom 3,6 og 4,0 mmol/l for alle tre PCSK9-hemmere. 
Legemiddelprisene som ligger til grunn i dette scenariet er lik som i scenario 1. 

 
Som beskrevet tidligere vil det være aktuelt å se på de samlede utgiftene som staten vil få til denne 
typen behandling under ett. Derfor beregner Legemiddelverket budsjettkonsekvensene av innvilget 
refusjon for hele PCSK9-markedet i budsjettberegningene. Dette i henhold til legemiddelforskriften § 
14-7 andre ledd (11), og føringer fra HOD. I henhold til tredje ledd skal det gjøres fradrag for bortfall 
av refusjonsutgifter til konkurrerende legemidler med samme målgruppe (11). Legemiddelverket kan 
se for seg at det er noen pasienter som får evolokumab eller alirokumab på individuell stønad i dag 
som ønsker å bytte til inklisiran på grunn av at det trengs færre injeksjoner hvert år ved behandling 
med inklisiran. Det er imidlertid vanskelig å si hvor mange pasienter som vil bytte behandling. 
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Dessuten vil et behandlingsbytte fra evolokumab eller alirokumab til inklisiran ved sammenlignbare 
kostnader ikke føre til bortfall av refusjonsutgifter. For at inklisiran skal kunne anses som 
kostnadseffektiv må legemiddelkostnaden være på samme nivå eller lavere, sammenlignet med 
evolokumab og alirokumab. Av den grunn mener Legemiddelverket at det er mest hensiktsmessig å 
ikke ta hensyn til fradrag for bortfall av refusjonsutgifter i budsjettberegningene. 
 
Novartis har i innsendt dokumentasjon presentert budsjettkonsekvenser for forskjellige 
pasientgrupper:  

- Budsjettvirkningen av en endring i dagens refusjonskriterier til å inkludere pasienter med 
gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C ≥ 3,6 mmol/l. Dette scenarioet er firmaet sitt 
base case, og Novartis mente at dette kunne gjøres uten å overskride fullmaktsgrensen.  

- Budsjettvirkningen for de kostnadseffektive pasientpopulasjonene. 
- Budsjettvirkningen når pasienter med ASCVD som har LDL-C ≥ 2,6 mmol/l også får refusjon. 

Det har ikke blitt påvist at behandling av denne pasientpopulasjonen er kostnadseffektiv. 
Novartis påpeker derfor at dette scenarioet er illustrativt.  

Deres budsjettvirkninger er differansen mellom to scenarier – ett dersom det nye legemidlet får 
refusjon, og et annet dersom det nye legemidlet ikke får refusjon. Legemiddelverket har valgt å ikke 
presentere firmaets anslag på budsjettvirkninger siden det er aktuelt å se på de samlede utgiftene 
som staten vil få til denne typen behandling under ett. Scenariene nedenfor er Legemiddelverkets 
egne beregninger, ikke firmaets.  
 

A.1.1 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (scenario 1):  
Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling 
Vi har fått data fra Helsedirektoratet om antall pasienter som har fått refusjon (per hele kalenderår). 
I 2020 var det totalt 1 798 pasienter som fikk refusjon for behandling med evolokumab og 
alirokumab. Henholdsvis 905 og 893 pasienter for evolokumab og alirokumab (se Tabell 34). 
 
Tabell 34 Antall pasienter som er behandlet med PCSK9-hemmere i 2017-2020. Kilde: (data fra Helsedirektoratet).  

 2017 2018 2019 2020 

Evolokumab (Repatha) 306 472 644 905 

Alirokumab (Praluent) 273 462 649 893 

Totalt for PCSK9-hemmere (evolokumab og 
alirokumab) 

579 934 1 293 1 798 

 
For de neste årene, har vi antatt en økning på 505 pasienter per kalenderår for alle PCSK9-hemmerne 
samlet, basert på økningen i antall pasienter fra 2019 til 2020 som var på 505 pasienter. Det legges til 
grunn at inklisiran vil ta en større markedsandel av de nye pasientene siden det er et nytt legemiddel 
med en ny administrasjonsform (dvs. færre injeksjoner årlig). Etter hvert forutsettes det at markedet 
vil deles likt mellom de tre PCSK9-hemmerne. Følgende fordeling legges til grunn for hvor stor andel 
hvert av de tre legemidlene forventes å få blant nye pasienter i årene fremover dersom inklisiran tas i 
bruk: 

- 2022: 70 %, 15 % og 15 % for henholdsvis inklisiran, evolokumab og alirokumab 
- 2023: 60 %, 20 % og 20 % for henholdsvis inklisiran, evolokumab og alirokumab 
- 2024: 50 %, 25 % og 25 % for henholdsvis inklisiran, evolokumab og alirokumab 
- 2025 og 2026: 33,3 % hver. 
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Dersom inklisiran ikke tas i bruk, deles markedet likt (50 % hver for evolokumab og alirokumab). 
 
Siden PCSK9-hemmerne har vært tilgjengelig gjennom individuell stønad siden 2017, forventer vi at 
pasientantallet etter hvert vil stabilisere seg, og bare vil øke på grunn av befolkningsvekst. 
Pasientantallet forventes å være stabil fra 2025, og vi legger til grunn en vekst på 1 % per år. Antall 
pasienter rundes opp til hele pasienter. 
 
2022 er første fulle kalenderår etter innsendt dokumentasjon, og vil dermed være år 1 i henhold til 
våre retningslinjer (18). Antall pasienter som forventes å bli behandlet med inklisiran og 
konkurrerende legemidler i de første fem årene dersom A) inklisiran IKKE tas i bruk, og B) inklisiran 
tas i bruk, er presentert i Tabell 35. 
 
Tabell 35 Antall pasienter som forventes å bli behandlet med PCSK9-hemmere, dersom A) inklisiran IKKE tas i bruk, og B) 
inklisiran tas i bruk. GRUPPE 1. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

A) Dersom inklisiran (Leqvio) IKKE tas i bruk: 

Evolokumab (Repatha) 1 411 1 664 1 917 1 937 1 957 

Alirokumab (Praluent) 1 399 1 652 1 905 1 925 1 945 

Inklisiran (Leqvio) 0 0 0 0 0 

Totalt for PCSK9-hemmere (evolokumab 
og alirokumab) 

2 810  3 316 3 822 3 862 3 902 

B) Dersom inklisiran (Leqvio) tas i bruk: 

Evolokumab (Repatha) 1 234 1 335 1 462 1 477 1 492 

Alirokumab (Praluent) 1 222 1 323 1 450 1 465 1 480 

Inklisiran (Leqvio) 354 657 910 920 930 

Totalt for PCSK9-hemmere (evolokumab, 
alirokumab og inklisiran) 

2 810 3 315* 3 822 3 862 3 902 

*At totalt antall pasienter ikke er likt i scenario A og B er resultatet av at antall pasienter rundes opp til hele pasienter (der 
hvor det trengs).  

  
For enkelhets skyld er budsjettberegningene basert på «helårspasienter».  
 
Estimat av utgifter per pasient 
Helsedirektoratet har levert tall for årlig omsetning for evolokumab og alirokumab med og uten 
rabatt (maks AUP) for perioden 2017-2020. Ved å dele omsetning på antall pasienter, finner vi 
omsetning per pasient. Vi benytter omsetning per pasient fra 2020, i kombinasjon med antatt vekst i 
nye pasienter, til å anslå budsjettkonsekvensene for perioden 2022-2026.  
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Tilsvarende data eksisterer ikke for inklisiran. Årlige legemiddelkostnader ved behandling med 
inklisiran er derfor basert på dosering som beskrevet i preparatomtalen (12). Doseringen er som 
følger: 

- 284 mg inklisiran: initielt, igjen etter 3 måneder og deretter hver 6. måned. Dette betyr at 
inklisiran har en ekstra dose i år 1 sammenlignet med årene etter det. 

 
For at inklisiran skal kunne anses som kostnadseffektiv behandling kan kostnadene ved behandling 
med inklisiran ikke overstige kostnadene ved behandling med evolokumab. Dette innebærer at 
gjennomsnittlig årskostnad over X antall år med behandling må være lik for inklisiran og evolokumab. 
For enkelhets skyld har vi lagt til grunn samme årskostnad for inklisiran og evolokumab, uavhengig av 
behandlingsår. Utgifter per pasient per år er presentert i Tabell 36. 
 
Tabell 36 Udiskonterte utgifter per pasient per år (i NOK) med behandling med inklisiran (Leqvio), evolokumab (Repatha) og 
alirokumab (Praluent). 

Behandlingsår Preparatnavn Virkestoff Årskostnad per 
pasient 
(maksimal AUP 
inkl. mva.) 

Årskostnad per 
pasient 
(avtalepris inkl. 
mva.) 

1 Leqvio Inklisiran 94 384 

Repatha Evolokumab 54 173 

Praluent Alirokumab 49 192 

2+ Leqvio Inklisiran 62 922 

Repatha Evolokumab 54 173 

Praluent Alirokumab 49 192 

* Antatt rabatt for inklisiran, ikke faktisk rabatt.  

  
Budsjettvirkning for pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale (scenario 1): 
De estimerte budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for gruppe 1 dersom inklisiran 
IKKE tas i bruk (og dagens avtaler fortsetter for evolokumab og alirokumab), og dersom inklisiran tas i 
bruk ved maks AUP er presentert i Tabell 37.  
 
Tabell 37 Forventet budsjettvirkning av behandling med PCSK9-hemmere ved aktuell indikasjon for GRUPPE 1. 
Legemiddelkostnader basert på maksimal AUP inkl. mva. Avrundet til nærmeste 1 000 000 NOK.  

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom inklisiran 
(Leqvio) IKKE tas i bruk 

145 171 198 200 202 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom inklisiran 
(Leqvio) tas i bruk 

160 188 216 210 212 
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Dersom legemiddelpriser for PCSK9-hemmere er basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva., blir 
budsjettkonsekvensene dersom inklisiran IKKE tas i bruk, og dersom inklisiran tas i bruk:  
 
Tabell 38 Forventet budsjettvirkning av behandling med PCSK9-hemmere ved aktuell indikasjon for GRUPPE 1. 
Legemiddelkostnader basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva. Avrundet til nærmeste 1 000 000 NOK. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom inklisiran 
(Leqvio) IKKE tas i bruk 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom inklisiran 
(Leqvio) tas i bruk 

 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 

A.1.2 Pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av 
Legemiddelverket i metodevurderingen av evolokumab (scenario 2):  
Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling 
Det finnes etter det Legemiddelverket erfarer ikke tall som med sikkerhet fastslår hvor mange av de 
som lever med hjertekarsykdommer eller er nylig diagnostiserte, som vil ha et LDL-C nivå og en 
personlig profil som gjør dem kvalifiserte for behandling med PCSK9-hemmere. Det gjør at 
pasientgrunnlaget i disse budsjettberegningene blir meget usikre. Tall fra Reseptregisteret viser at ca. 
591 000 pasienter fikk behandling med statiner, og at ca. 71 000 pasienter fikk behandling med 
ezetimib i 2020.  
 
Følgende pasientpopulasjoner er tidligere funnet å være kostnadseffektive dersom tilbud ekstra 
rabatt for evolokumab til en utvidet pasientpopulasjon legges til grunn. Denne pasientpopulasjonen 
ligger til grunn for Legemiddelverkets budsjettberegninger: 

• FH primær forebygging (FHPP):      LDL-C ≥ 3,6 mmol/l 

• FH sekundær forebygging (FHSP):     LDL-C ≥ 2,6 mmol/l 

• Pasienter med aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD): LDL-C ≥ 3,6 mmol/l 

• Pasienter med ASCVD og diabetes:     LDL-C ≥ 2,6 mmol/l 

• Pasienter med ASCVD og gjentagende koronare hendelser:  LDL-C ≥ 2,6 mmol/l 

• Pasienter med ASCVD og tidligere hjerteinfarkt:   LDL-C ≥ 2,6 mmol/l 
LDL-C terskelverdiene er utarbeidet i samarbeide med klinikere og med utgangspunkt i ECS/EAS 
praktiske veiledning for bruk av PCSK9-hemmere. 
 

• Familiær hyperkolesterolemi (FH):  
Novartis tar utgangspunkt i den tidligere metodevurderingen av evolokumab (1), og legger til grunn 
at det var 1 800 pasienter i pasientgruppen FHPP med LDL-C > 3,6 mmol/l i 2017. Dette estimatet er 
basert på tall fra registeret til Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi ved 
OUS. Med justering for en befolkningsvekst på 1 % per år blir da antall FHPP pasienter som kan være 
aktuelle for behandling med PCSK9-hemmere, estimert til 1 969 i 2026. 
 
Novartis mener at pasienter i pasientgruppen FHSP allerede er inkludert i pasientgruppen sekundær 
profylakse ved kjent ASCVD og eventuell andre tilleggsrisiko, som beskrevet i detalj under. 
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• Sekundær profylakse ved kjent ASCVD og eventuell andre tilleggsrisiko: 
Novartis har basert pasientgrunnlaget i disse gruppene på data fra den 7. Tromsøundersøkelsen fra 
2016, med noen justeringer: 

1) Det tas utgangspunkt i antall personer med ASCVD (tidligere hjerteinfarkt, iskemisk slag eller 
perifer arteriell sykdom (PAD)) i Tromsø-7-undersøkelsen fordelt etter LDL-C nivå, og 
ekstrapolert til hele den norske befolkningen. ASCVD-definisjonen i metodevurderingen av 
evolokumab (1) er bredere siden den også inkluderer angina pectoris og koronar- eller annen 
arteriell revaskularisering, men Novartis antar at disse pasientene er i gruppen med 
pasienter med hjerteinfarkt. Det justeres for en befolkningsvekst på 1 % per år, og for vekst i 
antall pasienter som får behandling med ezetimib på 4 % per år til 2023 og 3 % per år fra 
2024-2026.  

2) ASCVD populasjonen er justert for overlapping/dobbelttelling ettersom pasienter kan ha 
flere manifestasjoner av ASCVD. Det brukes data fra Norsk Hjerteinfarktregister 2019 og 
NORKAR (Norsk karkirurgisk register) årsrapport 2019 for justeringen.  

3) ASCVD pasienter som ikke bruker kolesterolsenkende behandling er ekskludert, basert på 
data fra Reseptregisteret.  

4) I en analyse av forskrivningsmønster av kolesterolsenkende legemidler i Norge, utført av Oslo 
Economics på vegne av Novartis, ble pasienter fordelt basert på bruk av (type) 
kolesterolsenkende behandling. Denne fordelingen blir brukt til å estimere hvor mange 
ASCVD pasienter som er aktuelle for behandling med PCSK9-hemmere. Novartis mener at 
ASCVD pasienter som får behandling med kombinasjoner av ezetimib, PCSK9-hemmere og 
statiner, eller ezetimib alene vil være relevante for behandling med PCSK9-hemmere med 
tanke på kriteriet om tidligere behandling med statiner og/eller ezetimib uten tilstrekkelig 
effekt på reduksjon i LDL-C. 

a) Det ble funnet at ca. 15 % av norske pasienter som får behandling med 
kolesterolsenkende legemidler får behandling med kombinasjoner av ezetimib, 
PCSK9-hemmere og statiner, eller ezetimib alene. 

b) Ca. 85 % av norske pasienter som får behandling med kolesterolsenkende legemidler 
bruker kun statiner.   

5) I analysen av forskrivningsmønster ble det også identifisert et betydelig antall pasienter som 
fikk behandling med PCSK9-hemmere som monoterapi. Disse pasientene antas å være statin- 
og ezetimib-intolerante og vil også kunne være relevante for behandling med PCSK9-
hemmere ifølge Novartis. Det justeres for en befolkningsvekst på 1 % per år. 

Estimerte ASCVD-populasjonsstørrelser fordelt etter LDL-C nivå er vist i tabellen under. 
 
Tabell 39 Pasientestimat ASCVD-populasjon per år, fordelt etter LDL-C nivå*. Kilde: (innsendt dokumentasjon). 

  2022 2023 2024 2025 2026 

  Total Total Total Total Total 
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Videre deles disse pasientene inn i de definerte pasientpopulasjoner med tilhørende terskelverdier 
for LDL-C (se Tabell 40). Det totale antall sekundær profylakse pasienter som kan være aktuelle for 
behandling med PCSK9-hemmere er estimert til  i 2026. 
 
Tabell 40 Fordelingen av det totale antall sekundær profylakse pasienter til de aktuelle pasientpopulasjonene i år 2022-
2026. Kilde: (innsendt dokumentasjon). 

 
Med 1 969 FHPP pasienter og  ASCVD pasienter, blir det totalt  pasienter som kan være 
aktuelle for behandling med PCSK9-hemmere i 2026. Ikke alle pasienter som er aktuelle for 
behandling med PCSK9-hemmere får tilbud om behandling. Novartis har i innsendt dokumentasjon 
lagt til grunn et total på  pasienter som får behandling med PCSK9-hemmer i 2026 (år 5). Dette 
tilsvarer en innføringsgrad på ca.  % i 2026. Innføringsgraden er forholdet mellom pasienter som 
har fått PCSK9-hemmere og det totale pasientgrunnlag som er aktuelle for behandling med PCSK9-
hemmere. I de andre årene er antall pasienter som er forventet å bli behandlet med PCSK9-
hemmere, som anslått av Novartis: 

- 2022 (år 1): totalt  pasienter 
- 2023 (år 2): totalt  pasienter 
- 2024 (år 3): totalt  pasienter 
- 2025 (år 4): totalt  pasienter 
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Legemiddelverket har ikke vurdert antall aktuelle pasienter som estimert av Novartis inngående, men 
ser at det er lavere enn det som har blitt estimert i en tidligere metodevurdering av evolokumab (1). I 
den metodevurderingen var antall pasienter som er forventet å bli behandlet med PCSK9-hemmere i 
2023 estimert til 4 839 pasienter, sammenlignet med  pasienter i Novartis sine estimater. Vi 
mente imidlertid at det var særskilt stor usikkerhet knyttet til pasientestimatene i den tidligere 
metodevurderingen. Vi velger derfor en pragmatisk tilnærming, og legger 4 260 pasienter til grunn i 
2023. , og 4 839, som er anslått 
av Legemiddelverket. Vi får også inntrykk av at det er et stort uoppfylt behov, noe som betyr at 
mange pasienter ønsker å prøve å få redusert kolesterolet ytterliggere med behandling med PCSK9-
hemmere. Vi antar derfor en økning på 1 200 pasienter per år. Novartis la til grunn en 
gjennomsnittlig øking på  pasienter per år i sine beregninger. I dag har bare de pasientene med 
høyest kolesterol i de kostnadseffektive populasjonene tilgang til behandling med PCSK9-hemmer (= 
gruppe 1). Ved en utvidelse av dagens refusjonskriterier forventer vi at markedet deles likt for nye 
pasienter i gruppe 2 som med dagens refusjonskriterier ikke har høyt nok kolesterol til å være 
aktuelle for behandling. Antall pasienter som forventes å bli behandlet med inklisiran og 
konkurrerende legemidler i de første fem årene dersom A) dagens refusjonskriterier IKKE utvides til å 
inkludere de kostnadseffektive populasjonene, og B) dagens refusjonskriterier utvides, er presentert i 
Tabell 41. 
 
Tabell 41 Antall pasienter som forventes å bli behandlet med PCSK9-hemmere, dersom A) dagens refusjonskriterier IKKE 
utvides til å inkludere de kostnadseffektive populasjonene, og B) dagens refusjonskriterier utvides. GRUPPE 2. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

A) Dersom dagens refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere de kostnadseffektive populasjonene* 

Evolokumab (Repatha) 1 234 1 335 1 462 1 477 1 492 

Alirokumab (Praluent) 1 222 1 323 1 450 1 465 1 480 

Inklisiran (Leqvio) 354 657 910 920 930 

Totalt for PCSK9-hemmere (evolokumab, 
alirokumab og inklisiran) 

2 810 3 315 3 822 3 862 3 902 

B) Dersom dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere de kostnadseffektive populasjonene  

Evolokumab (Repatha) 1 318 1 650 2 008 2 410 2 812 

Alirokumab (Praluent) 1 306 1 638 1 996 2 398 2 800 

Inklisiran (Leqvio) 438  972 1 456 1 853 2 250 

Totalt for PCSK9-hemmere (evolokumab, 
alirokumab og inklisiran) 

3 062a 4 260 5 460 6 661b 7 862c 

*Det antas at inklisiran kan gis på individuell stønad som evolokumab og alirokumab. aDette tallet er ikke lik 3 060 (4 260 – 
1 200) på grunn av at antall pasienter rundes opp til hele pasienter i delberegninger. bDette tallet er ikke lik 6 660 (5 460 + 
1 200) på grunn av at antall pasienter rundes opp til hele pasienter i delberegninger. cDette tallet er ikke lik 7 860 (6 660 + 
1 200) på grunn av at antall pasienter rundes opp til hele pasienter i delberegninger. 

For enkelhets skyld er budsjettberegningene basert på «helårspasienter».  
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Estimat av utgifter per pasient 
Dersom dagens refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere de kostnadseffektive populasjonene 
ligger de samme utgifter per pasient som i scenario 1 til grunn for scenario 2 (se Tabell 36 for mer 
informasjon). 
 
Dersom dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere de kostnadseffektive populasjonene er 
utgifter per pasient per år med behandling med PCSK9-hemmer: 

• Basert på maks AUP inkl. mva: som i Tabell 36. 

• Basert på avtalepris tilbudt av Amgen, dvs.:  NOK (AUP, inkl. mva.) for alle tre PCSK9-
hemmere, basert på den tidligere metodevurdering av evolokumab (1).  

 
Budsjettvirkning for pasientgruppene som ble vurdert kostnadseffektive av Legemiddelverket i 
metodevurderingen av evolokumab (scenario 2): 
De estimerte budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett dersom dagens 
refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere de kostnadseffektive populasjonene (men hvor 
inklisiran gis på individuell stønad med dagens vilkår for evolokumab og alirokumab), og dersom 
dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere de kostnadseffektive populasjonene for alle 3 PCSK9-
hemmere ved maks AUP er presentert i tabellen under. 
 
Tabell 42 Forventet budsjettvirkning av behandling med PCSK9-hemmere ved aktuell indikasjon for GRUPPE 2. 
Legemiddelkostnader basert på maksimal AUP inkl. mva. Avrundet til nærmeste 1 000 000 NOK.  

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere 
de kostnadseffektive populasjonene 

160 188 216 210 212 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier utvides til å inkludere de 
kostnadseffektive populasjonene 

177 248 314 378 419 

 
Dersom legemiddelpriser for PCSK9-hemmere er basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva., blir 
budsjettkonsekvensene dersom dagens refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere de 
kostnadseffektive populasjonene (men hvor inklisiran gis på individuell stønad med dagens vilkår for 
evolokumab og alirokumab), og dersom dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere de 
kostnadseffektive populasjonene for alle 3 PCSK9-hemmere: 
 
Tabell 43 Forventet budsjettvirkning av behandling med PCSK9-hemmere ved aktuell indikasjon for GRUPPE 2. 
Legemiddelkostnader basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva. Avrundet til nærmeste 1 000 000 NOK. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere 
de kostnadseffektive populasjonene 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier utvides til å inkludere de 
kostnadseffektive populasjonene 
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Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 

A.1.3 Pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale + ASCVD 
pasienter med tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l (scenario 3):   
Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling 
Novartis har foreslått å utvide dagens refusjonskriterier til å inkludere pasienter med gjennomgått 
hjerteinfarkt og som har LDL-C ≥ 3,6 mmol/l. I dag er det krav at denne pasientgruppen har LDL-C ≥ 
4,0 mmol/l for å kunne få individuell stønad. Ifølge Novartis har denne pasientpopulasjonen et stort 
udekket klinisk behov, og er det snakk om  ekstra pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt i 
2026. I de andre årene er antall ekstra pasienter som følger:  

- 2022: totalt  pasienter 
- 2023: totalt  pasienter 
- 2024: totalt  pasienter 
- 2025: totalt  pasienter 

 
Novartis sine anslag er basert på registerdata (Tromsøundersøkelsen). 
 
Legemiddelverket legger de samme pasientestimatene til grunn som i scenario 1, men inkluderer 
også Novartis sine anslag på antall pasienter med tidligere hjerteinfarkt og som har LDL-C mellom 3,6 
og 4,0 mmol/l. Antall pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C mellom 3,6 og 4,0 
mmol/l fordeles likt over alle tre PCSK9-hemmerne. Dette er en forenkling. 
 
Tabell 44 Antall pasienter som forventes å bli behandlet med PCSK9-hemmere, dersom A) dagens refusjonskriterier IKKE 
utvides til å inkludere pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C ≥ 3,6 mmol/l, og B) dagens 
refusjonskriterier utvides. GRUPPE 3. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

A) Dersom dagens refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt 
og som har LDL-C ≥ 3,6 mmol/l* 

Evolokumab (Repatha) 1 234 1 335 1 462 1 477 1 492 

Alirokumab (Praluent) 1 222 1 323 1 450 1 465 1 480 

Inklisiran (Leqvio) 354 657 910 920 930 

Totalt for PCSK9-hemmere (evolokumab, 
alirokumab og inklisiran) 

2 810 3 315 3 822 3 862 3 902 

B) Dersom dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og 
som har LDL-C ≥ 3,6 mmol/l 

Evolokumab (Repatha) 

Alirokumab (Praluent) 

Inklisiran (Leqvio) 
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Totalt for PCSK9-hemmere (evolokumab, 
alirokumab og inklisiran) 

*Det antas at inklisiran kan gis på individuell stønad som evolokumab og alirokumab.  
 
 

  

 
For enkelhets skyld er budsjettberegningene basert på «helårspasienter». 
 
Estimat av utgifter per pasient 
For enkelhets skyld ligger de samme utgifter per pasient som i scenario 1 til grunn for scenario 3 (se 
Tabell 36 for mer informasjon).  
 
Budsjettvirkning for pasientgruppene som omfattes av dagens refusjonsavtale + ASCVD pasienter 
med tidligere hjerteinfarkt og LDL-C ≥ 3,6 mmol/l (scenario 3): 
De estimerte budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett dersom dagens 
refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og som har 
LDL-C mellom 3,6 og 4,0 mmol/l (men hvor inklisiran gis på individuell stønad med dagens vilkår for 
evolokumab og alirokumab), og dersom dagens refusjonskriterier utvides til å inkludere pasienter 
med gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C mellom 3,6 og 4,0 mmol/l for alle tre PCSK9-
hemmere ved maks AUP er presentert i Tabell 45. 
 
Tabell 45 Forventet budsjettvirkning av behandling med PCSK9-hemmere ved aktuell indikasjon for GRUPPE 3. 
Legemiddelkostnader basert på maksimal AUP inkl. mva. Avrundet til nærmeste 1 000 000 NOK.  

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier IKKE utvides til å 
inkludere pasienter med gjennomgått 
hjerteinfarkt og som har LDL-C mellom 3,6 
og 4,0 mmol/l 

160 188 216 210 212 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier utvides til å inkludere 
pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og 
som har LDL-C mellom 3,6 og 4,0 mmol/l 

 
Dersom legemiddelpriser for PCSK9-hemmere er basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva., blir 
budsjettkonsekvensene dersom dagens refusjonskriterier IKKE utvides til å inkludere pasienter med 
gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C mellom 3,6 og 4,0 mmol/l (men hvor inklisiran gis på 
individuell stønad med dagens vilkår for evolokumab og alirokumab), og dersom dagens 
refusjonskriterier utvides til å inkludere pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og som har LDL-C 
mellom 3,6 og 4,0 mmol/l for alle tre PCSK9-hemmere: 
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Tabell 46 Forventet budsjettvirkning av behandling med PCSK9-hemmere ved aktuell indikasjon for GRUPPE 3. 
Legemiddelkostnader basert på konfidensiell refusjonspris inkl. mva. Avrundet til nærmeste 1 000 000 NOK. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier IKKE utvides til å 
inkludere pasienter med gjennomgått 
hjerteinfarkt og som har LDL-C mellom 3,6 
og 4,0 mmol/l 

Totalt for PCSK9-hemmere dersom dagens 
refusjonskriterier utvides til å inkludere 
pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og 
som har LDL-C mellom 3,6 og 4,0 mmol/l 

 
Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
 

A.1.4 Usikkerhet 
Flere av forutsetningene i budsjettberegningene er basert på antagelser, og endringer i disse 
antagelsene kan påvirke resultatene av budsjettberegningene i stor grad. Vi mener det er stor 
usikkerhet knyttet til følgende punkter: 

• Totalt antall pasienter som vil være aktuelle for behandling med PCSK9-hemmere i Norge. 
Det finnes ingen sikre tall over antall pasienter i dag. 

• Hvor stor andel av de aktuelle pasientene faktisk vil få behandling med PCSK9-hemmer.  

• Hvordan pasientantallet påvirkes av flere aktører på markedet. 

• Hvordan markedet deles mellom de tilgjengelige PCSK9-hemmerne.   
 

A.2 BUDSJETTKONSEKVENSER FOR HELSE- OG OMSORGTJENESTEN 
SAMLET  
Behandling med PCSK9-hemmere reduserer antall CV-hendelser og dermed også sykehusinnleggelser 
relatert til disse. Novartis har i sine budsjettberegninger for de kostnadseffektive 
pasientpopulasjonene estimert at 15 dødsfall og cirka 200 CV-hendelser eller «MACE» («major 
adverse cardiac event») per år kan forebygges på lang sikt. Kostnaden til en CV-hendelse er anslått til 
232 000 NOK per hendelse av Novartis. Dette resulterer i en kostnadsbesparelse, knyttet til 
forebygging av CV-hendelser, på omtrent 46 millioner NOK per år. Ytterlige kostnadsbesparelser 
knyttet til forebygging av dødsfall er ikke inkludert i denne beregningen.  
 
Det kan også være ytterligere besparelser i form av reduserte kostnader til for eksempel 
rehabilitering, sykehjemsopphold og hjemmetjenester relatert til CV-hendelser. 
  
Dersom man tar hensyn til disse kostnadsbesparelsene i utvidede budsjettberegninger vil netto 
budsjettkonsekvens ved bruk av PCSK9-hemmere bli lavere enn det som er beregnet for kun 
legemiddelutgiftene. Det er vanskelig å finne robuste data på kostnadsbesparelser knyttet til 
behandling med PCSK9-hemmere. 
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A.3 Konklusjon budsjettkonsekvenser 
Budsjettkonsekvensene ved å inngå refusjonskontrakt for inklisiran, på samme økonomiske vilkår, og 
for de gruppene som i dag er omfattet av refusjonskontraktene, antas ikke å gi en betydelig merutgift 
for folketrygden sammenlignet med dagens situasjon. Dersom pasientgruppene utvides utover de 
gruppene som i dag er dekket, vil Legemiddelverkets fullmaktsgrense overskrides. En slik utvidet bruk 
kan ikke godkjennes før det er bevilget ytterligere budsjettmidler. 
 
Legemiddelverket vil ta initiativ til prisforhandlinger for pasientpopulasjonen som omfattes av 
dagens refusjonskontrakter13.  
 
 
 
 
 
 

 

 
13 Novartis har per dags dato (07.06.2022) gitt et konfidensielt pristilbud via Sykehusinnkjøp HF for samme 
populasjon som dagens refusjonskontrakt for PCSK9-hemmerne omfatter. 




