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FORORD
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning
av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer,
etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i
blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier
som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et
legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:
a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,
b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode,
c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon, og
d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til
de fire faglige kriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere men
bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av
søkeren og skal legges ved søknaden.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall,
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater.
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser.
Legemiddelverket kan ved behov innhente tilleggsopplysninger hos søkeren eller på egen
hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og
kostnadseffektivitet.
Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i
viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om refusjon i de enkelte sakene
(Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i saker som gjelder terapeutiske
nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i behandlingstilbudet og dermed også for
ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres dersom legemidlet hevdes å representerer en
vesentlig terapeutisk nyvinning (Legemiddelforskriften § 14-18).
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er
tilgjengelig for allmennheten (www.legemiddelverket.no)
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OPPSUMMERING
Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for lixisenatid (Lyxumia) etter forskrift av 28. juni
2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.
(blåreseptforskriften) § 2.
Medisinsk godkjent indikasjon:
Lyxumia er indisert til behandling av voksne med type 2-diabetes mellitus, for å oppnå
glykemisk kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler og/eller
basalinsulin, når disse, sammen med diett og mosjon, ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Bakgrunn:
Lixisenatid er en inkretinanalog, en syntetisk analog av det naturlig forekommende
hormonet glukagonlignende peptid-1 (GLP-1). I likhet med GLP-1 stimulerer lixisenatid
utskillelse av insulin og reduserer utskillelse av glukagon som respons på høye
blodsukkerverdier. GLP-1 forsinker også tømming av magesekken, øker metthetsfølelse og
reduserer appetitten.
Søker har levert inn en refusjonssøknad som omfatter lixisenatid i kombinasjon med orale
glukosesenkende legemidler og bruk av lixisenatid i kombinasjon med basalinsulin.
Legemiddelverket har valgt å vurdere den innsendte søknaden i to omganger og fatter
derfor to vedtak. Denne refusjonsrapporten gjelder bruk av lixisenatid i kombinasjon med
basalinsulin. For å belyse lixisenatids kostnadseffektivitet til bruk i kombinasjon med
basalinsulin har søker levert to cost utility analyser. Den ene analysen undersøker
kostnadseffektiviteten av å legge til lixisenatid til en behandling med basal insulin, hvor
komparator er basalinsulin alene (Analyse 1). Den andre analysen belyser lixisenatids
kostnadseffektivitet i kombinasjon med basalinsulin sammenlignet med en behandling med
basal/bolus-insulin (Analyse 2). Modelleringer i CORE gir en ICER på 186 820 for
Analyse 1 (mot placebo) og et dominant resultat for Analyse 2 (mot hurtigvirkende
insulin). Sammenlignet med placebo har lixisenatide bedre effekt på HbA1c og vekt, mens
det må påberegnes noen flere hypoglykemier. Sammenlignet med basal/bolus vil
lixisenatid være fordelaktig på vekt og hypoglykemier, mens man med basal/bolus ser ut til
å få en bedre blodsukkersenkende effekt målt i HbA1c.
Konklusjon:
Legemiddelverket mener det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med lixisenatid
(Lyxumia) oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent refusjon for pasienter som allerede
bruker basalinsulin.
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BAKGRUNN

1.1 Diabetes mellitus
Diabetes mellitus er en kronisk stoffskiftesykdom med høyt blodsukker (hyperglykemi)
som skyldes insulinmangel, ofte sammen med nedsatt insulinvirkning (insulinresistens).
Diabetes mellitus kan videre deles inn i flere undergrupper, hvorav de to vanligste er type 1
diabetes og type 2 diabetes.
Det finnes omfattende litteratur over etiologien og alvorlighet av T2DM.
Legemiddelverket henviser til eksisterende litteratur om sykdomsforløp, insidens,
prevalens og alvorlighet (1, 2).
Type 2 diabetes karakteriseres av varierende grader av insulinresistens og relativ
insulinmangel. Arvelig disposisjon, oftest i kombinasjon med overvekt og lite fysisk
aktivitet, medfører redusert insulinsekresjon og/eller følsomhet for insulin. Når
insulinproduksjonen ikke er tilstrekkelig til å opprettholde et normalt blodglukosenivå,
utløses diabetes. Det høye blodglukosenivået skyldes en kombinasjon av økt
glukoseproduksjon i leveren og forsinket opptak av glukose i perifere vev, først og fremst i
skjelettmuskulaturen. Andre faktorer bidrar også, slik som økt glukagonproduksjon, økt
nedbryting av frie fettsyrer i fettvevet og derav følgende økt serumnivå av glukose.
Det er flere faktorer som påvirker utviklingen av type 2 diabetes:
• Overvekt (særlig abdominal fedme)
• Fysisk inaktivitet
• Røyking
• Hyperglykemi (for høyt innhold av glukose i blodet)
• Hypertensjon (høyt blodtrykk)
• Mikroalbuminuri/albuminuri
• Dyslipidemi
Endring av livsstil er et viktig tiltak for å forebygge utvikling av type 2 diabetes, og også i
behandlingen.
Type 2 diabetes er en alvorlig sykdom som kan føre til store helsemessige komplikasjoner.
De akutte komplikasjonene ved diabetes er hyperglykemi. Utviklingen av
senkomplikasjoner er avhengig av hvor lenge man har hatt sykdommen, og hvor godt
regulert den har vært.
Mikrovaskulære senkomplikasjoner er uheldige påvirkninger av funksjonen i mindre
blodårer, og kan i ytterste konsekvens lede til blindhet (diabetisk mikroangiopati),
nyresvikt (diabetisk nefropati) og amputasjon av føtter (diabetisk nevropati). Diabetes er
assosiert med en inntil 34 ganger økt risiko for amputasjoner.
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Forstyrrelser i større blodårer kan gi makrovaskulære senkomplikasjoner som omfatter økt
risiko for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom. Pasienter med diabetes har 2-3 ganger
høyere risiko for hjerteinfarkt og slag enn pasienter uten diabetes. Prognose etter
gjennomgått hjerteinfarkt er også dårligere hos personer med diabetes. Dårlig regulerte
diabetikere har også en økt infeksjonstendens.
Legemiddelforskriftens krav til at legemidlet skal brukes til behandling av alvorlig sykdom
er oppfylt.
1.2 Behandling (1)
Ved diabetes type 2 er endring av levevaner sentralt i behandlingen, og bygger på tre
hovedsøyler: Mestring, kosthold og fysisk aktivitet. Det er viktig å endre levevaner med
røykeslutt, daglig fysisk aktivitet, kostomlegging og vektreduksjon når det er behov for
det. Optimalisering av kosthold og fysisk aktivitet kan:
• minske risikoen for utvikling av type 2-diabetes ved nedsatt glukosetoleranse, og bedre
den metabolske kontroll hos personer med diabetes
• minske risikoen for utvikling av overvekt og være en del av behandlingen av overvekt
• minske risikoen for hjerte- og karsykdom både hos de som har diabetes og blant folk flest
For medikamentell behandling av type 2 diabetes er det utgitt nasjonale faglig
retningslinjer med en behandlingsalgoritme, se figur 1. Behandlingsregimet vurderes
individuelt for hver pasient basert på blant annet alder, vekt, annen sykdom, eventuelle
bivirkninger, og respons på det valgte legemiddelet. Over tid vil ett legemiddel
sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å opprettholde god blodsukkerkontroll.
Retningslinjene omtaler ikke bruk av GLP-1 analoger i kombinasjon med basal insulin,
dette fordi GLP-1 analoger har fått utvidet indikasjon og bruk etter at retningslinjer for
behandling av diabetes type 2 ble utarbeidet.
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Ved diabetes type 2 er det behov for behandling over en langvarig periode, som regel
livsvarig. Legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht varighet anses som oppfylt.
1.2.1 Behandling med lixisenatid (Lyxumia)
Inkretiner er en gruppe tarmhormoner som blir utskilt i forbindelse med måltider og som
øker den glukoseavhengige utskillelsen av insulin fra betacellene før glukosenivået i blodet
øker. Inkretinene hemmer også glukagonfrisetting, noe som resulterer i redusert
glukoseproduksjon i lever. Magetømmingshastigheten reduseres og forsinker derved
opptak av næringsstoffer til blodet. Matinntaket kan reduseres som følge av økt
metthetsfølelse.
Lixisenatid er en inkretinanalog, en syntetisk analog av det naturlig forekommende
hormonet glukagonlignende peptid-1 (GLP-1). Lixisenatid er imidlertid mer resistent for
nedbrytning av enzymet DPP-4 enn naturlig forekommende GLP-1. Humant GLP-1 har en
halveringstid på omlag to minutter, mens lixisenatid har en lengre (terminal) halveringstid
på omlag 3 timer (3). I likhet med GLP-1 stimulerer lixisenatid utskillelse av insulin og
reduserer utskillelse av glukagon som respons på høye blodsukkerverdier. GLP-1 forsinker
også tømming av magesekken, øker metthetsfølelse og reduserer appetitten.
Dosering
10 µg injiseres subcutant 1 gang daglig i 14 dager, deretter 20 µg daglig fra dag 15.
Dersom lixisenatid legges til eksisterende metforminbehandling kan metformindosen
beholdes uendret. Dersom lixisenatid legges til eksisterende behandling med
sulfonylureapreparat eller basalinsulin, kan dosereduksjon av sulfonylureapreparatet eller
basalinsulinet vurderes.
Bivirkninger er vanligvis milde og forbigående, og hyppigst er kvalme, oppkast og diaré.
Hypoglykemier kan forekomme med bruk sammen med sulfonylurea og/eller basalinsulin.
1.2.2 Behandling med komparator
Legemiddelverket har vært i kontakt med flere klinikere for å belyse valg av komparator.
Etter en samlet vurdering har Legemiddelverket konkludert med at både placebo og
hurtigvirkende insulin er relevante sammenligningsalternativer. DPP-4 hemmere kunne
vært relevant komparator, men er ikke vurdert i denne saken ettersom de per i dag ikke er
tilgjengelig for den samme pasientpopulasjonen.
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INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR LIXISENATID (LYXUMIA)

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier
Refusjonssøknaden gjelder bruk av lixisenatid i kombinasjon med basalinsulin. Studier
som vurderer effekt og sikkerhet av denne kombinasjonen er relevante for
refusjonssøknaden og omtales her.
2.1.1 Lixisenatid + basalinsulin vs. placebo + basalinsulin
GetGoal-L (4)
GetGoal-L studien hadde som mål å vurdere effekt og sikkerhet av å legge til lixisenatid til
etablert basalinsulin-terapi alene eller sammen med metformin hos pasienter med diabetes
type 2 og forhøyet HbA1c. Dette var en dobbeltblindet, fase III studie, placebokontrollert,
24 uker behandlingsperiode, multisenter og multinasjonal.
Inklusjonskriterier: voksne pasienter med diabetes type 2 som står på (stabil ± 20 %) basal
insulin regime ≥ 30 enheter/dag før screening og hadde HbA1c = 7 – 10 %. Pasienter på
metformin måtte ha en stabil dose på minst 1,5 g/dag.
Basal insulin ble holdt relativt stabilt gjennom studien, rescue terapi med hurtigvirkende
insulin var tillatt dersom det var nødvendig. Fordeling av basal insulintype: Insulin
glargin50 %, insulin detremir 9 %, NPH insulin 40 %, premix insulin 2 %. Primært
endepunkt var endring i HbA1c fra randomisering til uke 24.
I studien ble det inkludert 496 pasienter. Gjennomsnittlig reduksjon i HbA1c ved uke 24
var henholdsvis -0,74 prosentpoeng og -0,38 prosentpoeng for lixisenatid og placebo
(p˂0.001). Behandling med lixisenatid kombinert med basal insulin ga en signifikant
dosereduksjon i basalinsulin sammenlignet med placebo (-5.6 vs -1.9 enheter/dag).
Gjennomsnittlig endring i vekt (kg) etter 24 uker var henholdsvis -1.8 og -0,5 kg (p˂0,001)
for lixisenatid og placebo. Symptomatisk dokumenterte hypoglykemier (˂3,3 mmol/L) ble
rapportert av 26,5 % av pasientene på lixisenatid versus 21,0 % på placebo, det var en ikke
statistisk signifikant forskjell mellom gruppene.
2.1.2 Lixisenatid + basalinsulin vs. hurtivirkende insulin + basalinsulin
Refusjonssøker har utført et systematisk litteratursøk for å belyse sammenligningen av
lixisenatid + basal insulin versus basal/bolus (basal insulin + hurtigvirkende insulin). Det
finnes ingen head to head studier per i dag hvor lixisenatid sammenlignes med basal bolus
(3 doser) for pasienter som allerede bruker basalinsulin. Refusjonssøker har derfor laget en
indirekte sammenligning slik som vist i figur 2. Fra litteratursøket ble det identifisert fem
studier som møtte inklusjonskriteriene for den kvantitative analysen, de fem studiene er:
GetGoal-L, Robbins 2007, Ligthelm 2011, Rosenstock 2008 og Fritsche 2011.
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Figur 2: Oversikt over indirekte sammenlikning

Robbins 2007 (5)
Open-label, randomisert, 24 uker behandlingsperiode, multisenter og multinasjonal
Inklusjonskriterier: voksne pasienter med diabetes type 2 og HbA1c mellom 6.5 – 11 %.
Pasientene brukte metformin og/eller SU med en stabil dose av 0 til 2 daglige
insulininjeksjoner over de siste 3 månedene.
Etter titrering ble pasienter randomisert til 50/50 premix insulin før måltid + metformin to
ganger daglig eller basal insulin glargin kveld + metformin to ganger daglig. Dosejustering
etter algoritme for å nå fastende blodglukose på ˂ 6.7 mmol/L var tillatt.
Primært endepunkt var endring i HbA1c ved uke 24.
Ligthelm 2011 (6)
Open-label, randomisert, 24 uker behandlingsperiode, multisenter og multinasjonal.
Inklusjonskriterier: voksne pasienter med diabetes type 2 og HbA1c ≥ 8.0 %. Pasientene
brukte insulin glargin en gang daglig eller NPH insulin 1-2 gang daglig i tillegg til ≥1 g
metformin med eller uten andre orale antidiabetika.
Etter screening entret pasientene en 4 ukers metformin titreringsperiode hvor dosen ble
titrert opp til 2 – 2.5 g. Pasienter som brukte glitazoner fortsatte med samme dose.
Pasienter ble randomisert til enten insulin aspart 70/30 to ganger daglig + metformin eller
insulin glargin en gang daglig + metformin. Titrering av insulindose var tillatt.
Primært endepunkt var gjennomsnittlig reduksjon av HbA1c etter uke 24.
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Rosenstock 2008 (7)
Open-label, randomisert, 24 uker behandlingsperiode og multisenter.
Inklusjonskriterier: voksne pasienter med diabetes type 2, med HbA1c ≥ 7.5 og ≤ 12 % på
insulin glargin (≥ 30 enheter/dag) i kombinasjon med orale antidiabetika.
Pasienter ble randomisert til premix 50/50 insulin 3 ganger daglig eller insulin glargin
kveld + måltidsinsulin. Justering av insulindose var tillatt for å nå preprandial plasma
glukose på ˂ 6.1 mmol/L.
Primært endepunkt var endring i HbA1c fra baseline til uke 24.
Fritsche 2010 (8)
Open-label, multisenter, multinasjonal, 52 uker behandlingsperiode
Inklusjonskriterier: voksne pasienter med diabetes type 2, behandlet med premix insulin
(70/30 eller 75/25) to ganger daglig, med eller uten metformin og HbA1c = 7.5 – 11.0 %.
Pasienter ble randomisert til insulin glargin kveld + hurtigvirkende insulin (insulin glulisin)
før måltider eller fortsette med to ganger daglig premix. Pasienter på metformin fortsatte
med metformin. For å oppnå fastende blod glukose ≤ 5.5 mmol /L ble det foretatt
dosetitreringer. Primært endepunkt var endring i HbA1c fra baseline til uke 52. Resultater
fra uke 24 er brukt i den indirekte sammenligningen.
Pasientkarakteristika i de inkluderte studiene er gjengitt i tabell 1, hentet fra
refusjonssøknaden
Tabell 1: Pasientkarakteristikk

Kilde: Refusjonssøknaden

Refusjonssøker har justert for ulikheter i de inkluderte studiene. Resultatene fra den
indirekte sammenligningen for endepunktene HbA1c, vekt og hypoglykemier er vist i
tabell 2. Tabell 3 viser behandlingseffekter som brukes videre i den helseøkonomiske
analysen.
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Tabell 2: Resulterer fra indirekte sammenligningen

Kilde: Refusjonssøknaden

Tabell 3: Behandlingseffekter fra den indirekte sammenligningen

Kilde: Refusjonssøknaden

2.2

Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 1
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe
Studiepopulasjonen inkludert i GetGoal-L omfatter pasienter med diabetes type 2 som har
et ikke optimalt kontrollert blodsukker med en stabil dose basal insulin +/- metformin. I de
helseøkonomiske analysene hvor lixisenatid sammenlignes mot hhv. placebo og
1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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hurtigvirkende insulin er baseline karakteristika basert på pasientpopulasjonen i GetGoal-L
studien. Studiepopulasjonen gjenspeiler omsøkt pasientpopulasjon med tanke på at
pasientene allerede bruker insulin og har et ikke optimalt kontrollert blodsukker.
Pasientpopulasjonen inkludert i GetGoal-L studien er trolig noe yngre enn hva som er
relevant for norsk klinisk praksis.
Intervensjon og komparator i forhold til klinisk praksis
Lixisenatid ble i studien GetGoal-L brukt i et to-trinns doseringsregime, 10 µg for 1. uke,
15 µg for 2. uke og deretter 20 µg dersom det var tolerert av pasienten. Dette
doseringsregime er i samsvar med godkjent preparatomtale.
I GetGoal-L studien skal dosen av basalinsulin til pasienter med HbA1c ˃ 7.5 % holdes
relativt stabilt, ± 20 % av daglig dose ved screening. I klinisk praksis vil man i enkelte
tilfeller ha titrert opp dosen mer dersom det hadde vært behov for dette. Studiedesignet i
GetGoal-L studien er derimot lagt til rette for å separere effekten av lixisenatid fra den
underliggende basalinsulinterapien og i den forstand dette gjøres i begge armer bør
effekten av lixisenatid reflektere klinisk praksis.
I GetGoal-L studien blir placebo brukt som komparator. Behandling av diabetes type 2 må
tilpasses individuelt og det er mange faktorer som spiller inn ved valg av behandling. Valg
av placebo som komparator kan være like relevant som valg av hurtigvirkende insulin.
Dersom pasienten har ukontrollert blodsukker kan man, dersom fordelene ved å forsøke å
kontrollere dette oppveier ulempene, velge å intensivere behandlingen med basalinsulin
eller man kan starte opp med hurtigvirkende insulin. Dette er en avveining som må gjøres i
hvert enkelt tilfelle, hvor legen avgjør hva som er best for pasienten. Søker har levert inn
analyser der både placebo og hurtigvirkende insulin er komparator og effektestimatene i
disse analysene er dokumentert gjennom henholdsvis GetGoal-L og den indirekte
sammenligningen.
Legemiddelverket mener at intervensjon og komparator i forhold til klinisk praksis er
relevant med tanke på individuelle tilpasninger man må ta høyde for ved behandling av
diabetes type 2.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Det primære endepunktet i de inkluderte studiene er endring i HbA1c fra baseline til uke
24. Dette er et relevant og veletablert endepunkt. I tillegg er det inkludert sekundære
anerkjente endepunkter som endring i vekt og antall hypoglykemier i studiene.
Vurdering av den indirekte sammenligningen
Alle inkluderte studier i den indirekte sammenligningen er utført som multisentre fase III
studier. Den indirekte sammenligningen er noe komplisert og Legemiddelverket etterspurte
en enklere indirekte sammenligning av lixisenatid + basal insulin versus basal/bolus
regimet som ikke går veien om premix insulin. Dessverre mente søker det ikke var mulig å
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utføre en enklere sammenligning ettersom det per i dag ifølge søker ikke foreligger slik
evidens som gjør dette mulig. Legemiddelverket mener at utfallet i den indirekte
sammenligningen blir usikkert når man baserer seg på en så komplisert analyse, men
mener allikevel at analysen er tilstrekkelig som dokumentasjon for å underbygge
effektestimatene benyttet videre i den helseøkonomiske analysen.
2.2.2 Oppsummering
GetGoal-L studien er en internasjonal, multisenter, dobbeltblindet, fase III studie.
Effektdataene fra GetGoal-L studien viser at lixisenatid reduserer HbA1c og vekt
sammenlignet med placebo når det brukes i kombinasjon med basal insulin.
Effektforskjellen er liten, men ble ansett som relevant av EMA når markedsføringstillatelse
ble gitt.
Den indirekte sammenligningen utført av søker viser at lixisenatid + basalinsulin har en
bedre effekt på vekt og hypoglykemier sammenlignet med basal/bolusinsulin, selv om
effekten på HbA1c. Legemiddelverket mener effektestimatene fra analysen er noe usikre
grunnet analysens struktur, men mener allikevel de holder mål for å benyttes i den
helseøkonomiske modelleringen. Legemiddelverket har heller ikke kjennskap til bedre
dokumentasjon som kunne vært benyttet til dette formålet.
Legemiddelverket konkluderer med at legemiddelforskriftens krav til vitenskapelig
dokumentert og klinisk relevant virkning i en aktuell pasientpopulasjon er oppfylt.

3

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV LIXISENATIDE (LYXUMIA)

For å belyse lixisenatids kostnadseffektivitet til bruk i kombinasjon med basalinsulin har
søker utført to cost utility analyser:
 Den ene analysen undersøker kostnadseffektiviteten av å legge til lixisenatid til en
behandling med basal insulin, hvor komparator er basalinsulin alene (Analyse 1).
 Den andre analysen belyser lixisenatids kostnadseffektivitet i kombinasjon med basal
insulin sammenlignet med en behandling med basal/bolus insulin (Analyse 2).
3.1 Modell, metode og forutsetninger
De innsendte analysene som belyser lixisenatids kostnadseffektivitet bygger på data fra
GetGoal-L se avsnitt 2.1. GetGoal-L studien viser effekten av å legge til lixisenatid ved en
ukontrollert diabetes som fra før behandles med metformin og/eller sulfonylurea i tillegg til
basalinsulin. Disse studiedataene er brukt direkte i analyse 1.
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Når det gjelder sammenligningen mellom lixisenatid + basalinsulin og basal/bolus, finnes
det ingen studier i GetGoal-programmet (eller andre studier) som kan brukes direkte. Søker
har derfor utført en indirekte sammenligning, se avsnitt 2.1.
Basert på effektestimater fra GetGoal-L og den indirekte sammenligningen modellerer
søker langtidseffekter ved hjelp av The CORE Diabetes Model version 8.0. Modellen er
tilpasset norske forhold når det gjelder pasientkarakteristikker, kostnader, ressursbruk osv.
3.1.1 Analyseperspektiv
Analysene ble gjennomført med et samfunnsperspektiv som inkluderer pasientkostnader og
det ble benyttet en diskonteringsrate på 4 %. I base case analysen ble det benyttet en
tidshorisont på 45 år. Dette for å inkludere relevante langtidseffekter.
3.1.2 Intervensjon
Intervensjonen i både analyse 1 og 2 var lixisenatid i kombinasjon med basalinsulin.
3.1.3 Komparator
Det er benyttet to ulike komparatorer for to ulike analyser.
Analyse 1: Den ene analysen benytter kun basalinsulin som komparator.
Analyse 2. Den andre analysen benytter basalinsulin i kombinasjon med måltidsinsulin
som komparator. Dette er kalt basal/bolus.
3.1.4 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Analyse 1:
Behandling med lixisenatid i kombinasjon med basalinsulin viste i GetGoal-L-studien en
reduksjon i HbA1c på 0,74 prosentpoeng. For basalinsulin alene ble det observert en
reduksjon på 0,38 prosentpoeng. Dette er etter 24 ukers behandling. Etter dette modelleres
endringer i HbA1c basert på data fra UKPDS. Andre forandringer i biokjemiske
parametere ble også inkludert i analysen, og disse var basert på sikkerhetspopulasjonen til
GetGoal-L.
I tillegg til effekt på HbA1c, så man også en vektreduksjon på 0,66 kg/m2 i
behandlingsarmen til lixisenatid. I kontrollarmen var reduksjonen på 0,18 kg/m2.
Hypoglykemiske hendelser ble også hentet fra GetGoal-L. Denne studien viste at risikoen
for både alvorlige og ikke-alvorlige hypoglykemier var større under behandling med
lixisenatid. Det ble observert 2,9 alvorlige hypoglykemier per 100 pasientår for behandling
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med lixisenatid + basalinsulin, og 0 for behandling med basalinsulin alene. For ikkealvorlige hypoglykemier var antallet 219,3 og 180,2 for henholdsvis lixisenatid +
basalinsulin og basalinsulin alene.
Analyse 2:
Lixisenatid + basalinsulin versus basal/bolus regimet resulterte i en reduksjon i HbA1c på
henholdsvis -0,74 og -0,93 prosentpoeng i den indirekte sammenligningen, se avsnitt 2.1.
For BMI var endringen på henholdsvis -0,66 og -0,63 kg/m2. Hypoglykemiske hendelser
var hyppigere for basal/bolus regimet med 3,47 og 263,68 hhv. alvorlige og mindre
alvorlige hypoglykemier per 100 pasientår, sammenlignet med 2,9 og 219,3 for lixisenatid
+ basal.
Da NPH-insulin er det eneste basalinsulinet som har forhåndsgodkjent refusjon for
diabetes type 2 (T2DM) i Norge, har søker utført en subgruppeanalyse for NPH-pasienter
fra GetGoal-studien. I GetGoal ble 64 (38.6 %) pasienter i placebogruppen og 134 (41 %)
pasienter i lixisenatid gruppen behandlet med NPH-insulin. Subgruppeanalysen viste at de
kliniske resultatene fra denne var sammenlignbar med resultatene fra hovedanalysen, og
resultater fra subgruppeanalysen ble derfor ikke modellert videre. Det ble vist en reduksjon
i HbA1c på 0,71 prosentpoeng for lixisenatidarmen og 0,36 prosentpoeng for
komparatorarmen. Også her ble resultater fra andre biokjemiske parametere hentet fra
sikkerhetspopulasjonen. Som i hovedanalysen ble det også i denne subgruppeanalysen
funnet større forekomst av hypoglykemier, både alvorlige og ikke-alvorlige i
lixisenatidarmen. Det ble funnet 1,8 og 0 hendelser av alvorlige hypoglykemier og 378,9
og 244,2 per 100 pasientår for henholdsvis lixisenatidarmen og basalinsulinarmen.
Etter tre år ble det antatt i både analyse 1 og 2 at alle pasienter fikk intensivert sin
behandling til et basal-bolus regime. Etter denne overgangen antar søker hypoglykemirater
på 12 og 1782 per 100 pasientår for henholdsvis alvorlige og ikke-alvorlige hendelser.
Søker antar videre at langtidseffekter følger de observert i UKPDS.
Det modelleres at forskjellen i HbA1c og BMI som oppstår mellom behandlingsarmene i
studieperioden på 6 måneder varer ut analysenes tidshorisont. Det vil si at forskjellene
holder seg konstant i 45 år.
Helsenytte og disutility ble hentet fra en systematisk oversikt over helsenytteverdier
assosiert med komplikasjoner knyttet til T2DM. Disse verdiene ble tilpasset norske forhold
ved hjelp av Solli et al 2010 (9). Det ble videre tillagt en disutility for BMI over 25 kg/m2,
og dette ble benyttet i alle år av modelleringen.
For pasienter med komorbiditet ble helsenytte for tilstanden med lavest helsenytte benyttet.
Komorbiditeten er således ikke additiv.
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3.1.5 Kostnader (input data)
Søker brukte norske kostnader der dette var mulig å finne, som direkte legemiddel og
legemiddelrelaterte kostnader, behandlingskostnader og kostnader for komplikasjoner. Der
norske kostnader ikke kunne oppdrives, ble svenske kostnader brukt. Dette skriver søker at
gjaldt kun et fåtall. Samtlige kostnader ble oppgitt i NOK 2012 eller 2013 verdier.
Kostnader for diabetesrelaterte komplikasjoner ble hentet fra publiserte kilder, og det
henvises også til publisert forskning som viser at kostnader for å behandle komplikasjoner
hos diabetespasienter er høyere enn i den generelle befolkningen. Det ble også gjort
sensitivitetsanalyser for å undersøke effekten av en reelt høyere markedsandel for NPHinsulin enn det sett i GetGoal-studien.
For analyse 2 ble kostnader til basal-bolus hentet fra Rosenstock et al 2012 og bruk av
denne kilden ble ansett som sammenfallende med den indirekte sammenligningen.
Kostnaden for bruk av basal/bolus ble satt til 21 103 NOK per år. Det ble også utført en
sensitivitetsanalyse for å undersøke et scenario hvor alle pasienter ble behandlet med NPHinsulin som basalinsulin, slik at kostnaden for basalinsulin dermed tilsvarer kostnaden for
NPH-insulin. Det billigste pennesystemet ble benyttet der flere alternativer eksisterer.
Kostnaden for lixisenatide benyttet i den økonomiske modelleringen var på 21,84 NOK per
dag (20 µg vedlikeholdsdose eks. mva). Siden denne modelleringen i CORE har
lixisenatide fått en lavere pris på 21,71 NOK grunnet endringer i Eurokursen.
Legemiddel- og legemiddelrelaterte kostnader for de ulike behandlingsalternativene er
angitt i tabell 4 under.
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Tabell 4: Legemiddel- og legemiddelrelaterte kostnader

Analysen inneholdt også estimater av produktivitetstap for å gjenspeile et
samfunnsperspektiv.
3.2

Resultater

Analyse 1
I basecaseanalysen ga tillegg av lixisenatid til insulinbehandling en QALY-gevinst på
0,069. Merkostnaden ved behandlingen var på 18 843 og 12 846 NOK for betaler- og
samfunnsperspektiv respektivt.
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Dette resulterte i en ICER på 274 019 og 186 820 for betaler- og samfunnsperspektiv
respektivt. Forskjellen mellom disse skyldes primært indirekte kostnader i form av tapt
produksjon grunnet diabetesrelaterte komplikasjoner.
Kumulativ insidens for diabetesrelaterte komplikasjoner modelleres til å bli lavere for
pasienter som får lixisenatid+ basalinsulin sammenlignet med pasienter som kun får
basalinsulin. Det er en større reduksjon i HbA1c og BMI for gruppen som får lixisenatid +
basalinsulin sammenlignet med kun basalinsulin, selv om det også gir en økning i antall
hypoglykemier. I en subgruppeanalyse hvor pasientene kun mottok NPH-insulin som
basalinsulin, ble ICER 123 148.
Analyse 2
I analysen hvor lixisenatid + basalinsulin sammenlignes med basal/bolus, ble lixisenatid +
basalinsulin et dominant behandlingsalternativ. Gevinsten var på 0,066 QALYs og
kostnadsbesparelsen på – 7 469 og – 6 868 NOK respektivt for betaler- og
samfunnsperspektiv. Dette vises nedenfor.

Bakgrunnen for dette er en større reduksjon i BMI og antall hypoglykemier for lixisenatid
+ basalinsulin. Dette oppveier en dårligere effekt på HbA1c, sett i den indirekte
sammenligningen.
3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Søker har levert en rekke sensitivitetsberegninger for de to innleverte analysene. For begge
er det utarbeidet tornadodiagram som viser hvilke parametere som har størst betydning for
resultatet. For begge analysene er dette i følge søker forandring i HbA1c fra baseline.
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3.4 Supplerende effektdokumentasjon
Søker har supplert Legemiddelverket med en nylig publisert studie av Raccah et al. (10)
som vurderer effekten av lixisenatid i kombinasjon med basalinsulin sammenlignet med et
regime med basal/bolus. Denne studien baserer seg på matched pair comparison av fem
tidligere publiserte RCTer. Resultater fra denne analysen er oppgitt i odds-ratio, som angir
sannsynligheten for å oppnå målfor HbA1c-nivå uten å oppleve hypoglykemier og
vektøkning. Lixisenatid + basalinsulin kommer her bedre ut en basal/bolus.
Slik Legemiddelverket ser det er det usikkert om denne nye studien underbygger
resultatene fra den indirekte sammenligningen, eller ikke, og dermed om den nye studien
underbygger lixisenatids kostnadseffektivitet eller ikke. Det er flere parametere som er
forskjellige i den nye studien sammenlignet med den indirekte sammenligningen:

Doseringen av bolusinjeksjoner er redusert fra 3 til 1 injeksjoner daglig, noe som
selvfølgelig vil påvirke både effekt og kostnader i komparatorarmen. Det er nå en
kostnadsforskjell (direkte legemiddelutgifter og nåler) i disfavør av lixisenatid.

Effektstørrelsene er ikke oppgitt, men det er rimelig å anta at vekt-forskjellen nå er
mindre mellom behandlingsarmene siden antall bolusinjeksjoner i
komparatorarmen er redusert. Det er også rimelig å anta at antall hypoglykemier i
basal/bolusinsulin-armen er redusert da mengden bolusinsulin reduseres. Dette er i
disfavør av lixisenatids effektfordeler.

HbA1c ser nå ut til å være lik mellom armene, noe som er i favør av lixisenatid
sammenlignet med originalanalysen
Søker har ikke levert en supplerende helseøkonomisk analyse hvor disse resultatene er
modellert. Søker skriver også i mail til Legemiddelverket at disse effektstørrelsene ikke er
tilgjengelige før tidligst om et år.
I denne studien doseres måltidsinsulin kun en gang daglig, og Legemiddelverket er usikker
på om denne doseringen er relevant for norsk klinisk praksis.
Med bakgrunn i dette har Legemiddelverket valgt å ikke legge videre vekt på denne
studien.
3.5

Legemiddelverkets vurdering av innsendt økonomisk analyse

3.5.1 Relevans av analysen mht søkt PICO
Populasjon
Det henvises til avsnitt 2.2.1 for diskusjon av pasientpopulasjonen.
Intervensjon
Hvor i behandlingsløpet lixisenatid i kombinasjon med insulin faktisk vil bli brukt i klinisk
praksis er noe usikkert. Slik Legemiddelverket ser det vil tillegg av lixisenatid være et
alternativ for pasienter som ikke får tilfredsstillende blodsukkerkontroll med basalinsulin
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alene. I tillegg vil lixisenatid være et alternativ til pasienter hvor intensivering av
behandling med måltidsinsulin ønskes utsatt. Søker modellerer en behandlingstid med
lixisenatid, uansett komparator, på 3 år før det uansett er påkrevd å intensivere
behandlingen med måltidsinsulin.
Komparator
Som beskrevet tidligere har søker levert to ulike analyser med to ulike komparatorer,
Analyse 1 mot placebo og Analyse 2 mot måltidsinsulin. Legemiddelverket mener at begge
komparatorer er relevante. Det synes fornuftig at lixisenatid representerer en enklere
behandlingsform enn måltidsinsulin, og således er et alternativ for å utsette en slik
behandling. I tillegg synes det også sannsynlig at lixisenatid vil være et alternativ til
pasienter som av forskjellige grunner ikke vil få tilbud om intensivert behandling med
måltidsinsulin, og således vil representere et nytt behandlingstilbud og dermed fortrenge
placebo. Det har imidlertid ikke lykkes Legemiddelverket gjennom samtaler med ulike
klinikere å få konkrete innspill på i hvilken grad lixisenatid vil fortrenge hhv.
måltidsinsulin og placebo.
Utfallsmål
Legemiddel verket mener at utfallsmålene brukt i både Analyse 1 og Analyse 2 er
relevante. De viktigste utfallsmålene er BMI og HbA1c.
3.5.2 Modellstruktur
Søker benytter The CORE Diabetes Model version 8.0 som modell for den
helseøkonomiske modelleringen. Denne modellen er tidligere brukt i refusjonssøknader
som er vurdert av Legemiddelverket, og modellen er ikke vurdert på nytt i denne saken.
Legemiddelverket har ikke fått tilgang til modellen, kun resultater fra denne.
3.5.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Legemiddelverket mener at det er knyttet særlig stor usikkerhet rundt varighet og
langtidseffekter av forskjeller i vekt og HbA1c. Varigheten på studiedata sett i forhold til
modelleringens lengde trekkes av Legemiddelverket frem som spesielt usikkert. At en
vektforskjell sett i en studieperiode på 6 måneder skal holde seg konstant i 45 år virker
usannsynlig. Spesielt siden pasientene starter en intensivering av behandlingen med
måltidsinsulin i det behandling av lixisenatid opphører.
På bakgrunn av dette ba Legemiddelverket søker utføre nye sensitivitetsanalyser hvor
forskjellen i vekt og HbA1c opphører innen det første året etter behandlingsintensivering.
Dette førte til en endring av ICER hvor lixisenatid ikke lengre er dominant sammenlignet
med basal/bolus. Legemiddelverket ba også om sensitivitetsanalyser hvor forskjeller i vekt
og HbA1c ble modellert sammenfallende i første år (år 4) etter intensivering, hver for seg.
Dette førte til at lixisenatid forble kostnadseffektivt der HbA1c ble sammenfallende i år 4,
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mens lixisenatid ikke var kostnadseffektivt i tilfellet hvor vektforskjell ble modellert
sammenfallende i år 4.
Legemiddelverket fant følgende scenario av spesiell interesse, og etterspurte resultater av
denne:







Den ene behandlingsarmen bruker lixisenatid + basalinsulin i 3 år slik som
opprinnelig modellert
Den andre behandlingsarmen bruker basalinsulin + måltidsinsulin i 3 år slik
som opprinnelig modellert
Etter 3 år switcher begge pasientgruppene over til basalinsulin + måltidsinsulin
slik som opprinnelig modellert
Det beregnes ingen forskjell i BMI mellom behandlingsarmene fra 4 år og
utover. Altså, i løpet av det første året etter switch til basalinsulin +
måltidsinsulin, er det ingen effektforskjell mellom gruppene hva gjelder BMI
Det beregnes ingen forskjell i HbA1c mellom behandlingsarmene fra 4 år og
utover. Altså, i løpet av det første året etter switch til basalinsulin +
måltidsinsulin, er det ingen effektforskjell mellom gruppene hva gjelder HbA1c
I modellen tillegges ingen disutility for BMI for pasienter med mindre denne er
over 30. Dette gjelder for begge behandlingsarmene.

Resultater av en slik analyse viste at lixisenatid hadde minimalt dårligere effekt målt i
QALY -0,002 men var samtidig minimalt billigere med en kostnadsbesparelse på NOK -14
316.
Legemiddelverket har forsøkt å tolke resultatene fra den innleverte scenarioanalysen med
basal/bolus som komparator sett i sammenheng med den originale Analyse 2. Resultatene
for lixisenatid endrer seg fra å være dominant i Analyse 2 til å bli dårligere og billigere i
scenarioanalysen. Det er vanskelig å tolke hva denne dreiningen i resultat skyldes.
Forskjellen mellom Analyse 2 og scenarioanalysen, er at effektforskjellen i vekt og HbA1c
varer kortere i scenarioanalysen. At lixisenatid ikke lengre er dominant, men gir en
reduksjon i QALY sammenlignet med basal/bolus tyder på at lixisenatid i originalanalysen
vinner mye på en vedvarende vektforskjell. Hvis en slik vektforskjell opphører tidligere,
synes behandling med basal/bolus å gi best effekt. Kostnadene for lixisenatid-armen er noe
lavere i scenarioanalysen enn i Analyse 2. Legemiddelverket har forsøkt å forstå hva dette
kommer av. Slik Legemiddelverket ser det vil pasienter i scenarioanalysen være mer utsatt
for senkomplikasjoner, og dette forventes å gi økte kostnader. Imidlertid kan det være slik
at senkomplikasjoner med døden til følge vil føre til en kostnadsbesparelse og at risikoen
for død i scenarioanalysen er større enn Analyse 2, slik at dette oppveier eventuelle økte
utgifter til behandling av senkomplikasjoner.
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DISKUSJON
Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften

Etter Legemiddelverkets vurdering er vilkårene for forhåndsgodkjent refusjon oppfylt:
1. Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom.
2. For pasienter med diabetes type 2 er det behov for langvarig behandling.
3. Det er dokumentert at lixisenatid i kombinasjon med insulin gir en klinisk relevant
reduksjon i HbA1c hos pasienter med diabetes type 2.
4. Legemiddelverket mener at lixisenatid i kombinasjon med basalinsulin er
kostnadseffektiv sammenlignet med placebo og sammenlignet med hurtigvirkende
insulin i behandlingen av diabetes type 2.
Modelleringer i CORE gir en ICER på 186 820 for Analyse 1 og et dominant resultat for
Analyse 2. Sammenlignet med placebo har lixisenatid bedre effekt på HbA1c og vekt,
mens det må påberegnes noen flere hypoglykemier. Sammenlignet med basal/bolus vil
lixisenatid være fordelaktig på vekt og hypoglykemier, men ha noe dårligere effekt på
HbA1c.
4.2 Oppsummering
Legemiddelverket konkluderer med at det er sannsynlighetsovervekt for at kostnadene ved
bruk av lixisenatid står i rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnader
forbundet med alternativ behandling.
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BUDSJETTKONSEKVENSER

Søkers refusjonssøknad omfatter originalt søknad om refusjon brukt både i kombinasjon
med orale antidiabetika og i kombinasjon med basalinsulin. Selv om denne rapporten, hva
gjelder kostnadseffektivitet, kun omfatter bruk i kombinasjon med basalinsulin, vil vi i
vurdering av budsjettkonsekvenser se indikasjonene samlet. Dette fordi vi mener det er
mest rettferdig ovenfor søker, da det ikke var de som ba om å få refusjonsvurderingen
oppdelt etter indikasjon, men dette skjedde på initiativ fra Legemiddelverket.
Søkers beregninger viser en beskjeden budsjettøkning på ca 2,5 millioner NOK i år 5 etter
innvilgelse av refusjon. Dette er vist i tabell 5 under. Her ser vi at kombinasjonen med
orale antidiabetika gir en innsparing på ca 1,3 millioner NOK, mens kombinasjonen med
insulin fører til en budsjettutvidelse.

Tabell 5: Budsjettberegninger levert av søker

Legemiddelverket vurderer budsjettestimatene til å være relativt godt gjennomarbeidet.
Hva gjelder budsjettestimatene for kombinasjon med orale antidiabetika, har
Legemiddelverket ingen kommentarer.
Når det gjelder budsjettestimatene for behandling med lixisenatid i kombinasjon med
insulin er det imidlertid to elementer Legemiddelverket vil trekke frem.
1. Søker legger i sine estimater vesentlig vekt på at det er komparatoren basal/bolus
som vil bli fortrengt, og det skrives også innledningsvis i søkers veileder til
budsjettestimatene. Gjennom søknaden for øvrig, tegnes ikke dette bildet like klart.
Der får Legemiddelverket inntrykk av at det er komparatoren placebo (Analyse 1)
som er hovedanalysen siden søker senere skriver at det også er gjort en
supplementær analyse hvor basal/bolus er komparator (Analyse 2).
Legemiddelverket mener dette kan ha sammenheng med at det i kosteffektsammenheng er bedre å velge Analyse 1 som hovedscenario da den kliniske
dokumentasjonen for denne analysen er bedre. Når det kommer til
budsjettkonsekvensene er det derimot mer hensiktsmessig å velge Analyse 2 som
hovedscenario, da man i denne kan trekke ifra bruk av hurtigvirkende insulin i en
situasjon hvor lixisenatid ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon.
Legemiddelverket mener at det i budsjettberegningene er riktig at en del av
pasientene ville fått tilbud om hurtigvirkende insulin i en situasjon hvor lixisenatid
ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon. I tillegg mener Legemiddelverket det er
rimelig at lixisenatid også vil utgjøre et behandlingsalternativ for pasienter hvor
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intensivering av behandlingen i form av måltidsinsulin synes uhensiktsmessig, og
således vil føre til en ren merutgift for folketrygden. Vektingen mellom disse
andelene er imidlertid vanskelig å anslå, og Legemiddelverket mener dette er et
usikkerhetsmoment.
2. I en situasjon hvor lixisenatid ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon, mener
søker at det vil være en utstrakt bruk av Victoza i kombinasjon med insulin.
Victoza har per i dag ikke refusjon for slik bruk, ei heller medisinsk godkjent
indikasjon. Søker mener med bakgrunn i registerdata at slik (uriktig) bruk allikevel
forekommer, og mener derfor det er riktig at en slik bruk trekkes i fra
budsjettberegningene, da dette fortsatt ville bli brukt i en situasjon hvor lixisenatid
ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon.
Legemiddelverket har i budsjettberegninger spillerom til å se på situasjoner hvor
legemidler enten innvilges eller ikke innvilges refusjon. Budsjettestimatene
utregnes på bakgrunn av kostnader i situasjonen hvor legemidlet innvilges refusjon
subtrahert med en situasjon hvor legemidlet ikke innvilges refusjon. I det siste
scenarioet kan bruk av andre legemidler, og bruk av omsøkte legemiddel på
individuell refusjon innberegnes. Legemiddelverket har imidlertid ikke praksis for å
innregne uriktig bruk av andre legemidler i dette scenarioet. Derfor har
Legemiddelverket i denne saken gjort egne budsjettberegninger hvor bruk av
Victoza ikke innregnes.
Legemiddelverkets egne beregninger baserer seg fullt ut på søkers egne beregninger, med
unntak at feilbruk av Victoza trekkes ut. Resultatene sees i tabellen under. Som vist blir
budsjettkonsekvensene da på ca 8,8 millioner NOK i år 5 etter eventuell innvilgelse av
refusjon. Disse estimatene er usikre, og Legemiddelverket ønsker å legge til følgende
betraktninger:

I kombinasjon med
basalinsulin
I kombinasjon med
OAD
Inkrementelt
budsjettestimat




2013

2014

2015

2016

2017

-kr 298 998

kr 1 832 913

kr 3 582 212

kr 5 623 508

kr 7 599 035

kr 10 184 215

kr 0

-kr 271 061

-kr 526 417

-kr 841 270 -kr 1 158 717

kr -1 346 368

-kr 298 998

kr 1 561 852

kr 3 055 795

kr 4 782 238

kr 6 440 318

2 018

kr 8 837 847

Dersom dosen hurtigvirkende insulin reduseres i klinisk praksis, i retning av det
sett i Raccah et al. 2013 (10), vil dette påvirke budsjettestimatene slik at disse vil
bli høyere.
Avhengig av hvor mange pasienter som ville fått tilbud om hurtigvirkende insulin
dersom lixisenatide ikke var på markedet, vil budsjettkonsekvensene justeres opp
eller ned. Jo flere pasienter som ville fått et slikt tilbud, jo lavere blir
budsjettkonsekvensene.
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Selv om feilbruk av Victoza ikke kan rekkes ifra i budsjettberegningene, kan bruk
på individuell refusjon til denne indikasjonen medberegnes. Legemiddelverket
vurderer denne til å være svært lav basert på Legemiddelverkets egne datauttrekk
fra reseptregisteret som inkluderer alle uttak av antidiabetika i perioden 2004 til
2013.

Legemiddelverket har gitt søker muligheten til å komme med innspill på
Legemiddelverkets budsjettberegninger mot slutten av saksbehandlingen. Dette resulterte i
en ny analyse fra søker med noen endrede forutsetninger:










Estimert antall pasienter relevant for behandling med Lixisenatide and Byetta er
uendret ift den innleverte budsjettanalysen 3. mai 2013
Antall bolus (hurtigvirkende) insulin pasienter omfatter antall pasienter relevant for
behandling med hurtigvirkende insulin inklusiv estimert antall Victoza pasienter fra
den innleverte budsjettanalysen 3. mai 2013, sett at disse pasienter ikke er på
behandlingsmål med basal insulin og vil ellers vurderes behandlet med
hurtigvirkende insulin.
Prisen for hurtigvirkende insulin, lixisenatide og Byetta er alle eksklusiv
legemiddelprisen for basal insulin. Prisen for hurtigvirkende insulin er en vektet
gjennomsnittspris (kr. 16.01 AUP inklusiv mva) basert på prisen som er benyttet i
den innleverte helseøkonomiske modellen (kr 12.81 AUP eksklusiv mva). I den
innleverte budsjettanalysen av 03.05.3013 er det feilaktig benyttet AUP eksklusiv
mva. I denne reviderte analysen er AUP inklusiv mva benyttet (kr. 16.01 AUP
inklusiv mva).
Det er rimelig å anta at Lixisenatide og Byetta (samt evt. Victoza) i kombinasjon
med basal insulin vil fortrenge behandling med hurtigvirkende insulin i
kombinasjon med basal insulin
Off-label bruk/individuell refusjon av Victoza er ikke medberegnet i denne
analysen.
Antatt minste kostnad per søknad for saksbehandling hos HELFO ifm individuell
refusjonssøknad = kr. 600/ søknad

Legemiddelverket har vurdert de nye analysene og finner at disse ikke endrer
Legemiddelverkets oppfatning av budsjettmessige konsekvenser med unntak av den
feilaktige benyttede prisen i orginalanalysen. Dette fører til et nytt budsjettestimat på ca
7,7 millioner NOK i år 5 etter innvilgelse av refusjon som vist under.
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Incremental Budget impact for general reimbursement of Lixisenatidefor the reimbursement indication
applied for in this application (both" in combination with basal insulin and " in combination with OAD" insulin
VERSUS BASAL BOLUS (BB)

2013
In combination with basal
insulin (BI) vs BB

-kr 298
998

In combination with OAD

kr 0

Incremental Drug Budget
impact

-kr 298
998

2014

2015

kr 1 667
173

kr 3 264
516

kr 1 396
112

kr 2 738
099

2016

2017

kr 2 018

kr 5 115
428 kr 6 903 938 kr 9 097 975
-kr 1 158
kr -1 346
-kr 271 061 -kr 526 417 -kr 841 270
717
368
kr 4 274
158 kr 5 745 221 kr 7 751 607

5.1 Oppdaterte budsjettberegninger som følge av halvårsoppdateringer
Med bakgrunn i halvårsoppdateringer for saker oversendt til Helse- og
omsorgsdepartementet grunnet budsjettestimater, hadde Legemiddelverket et møte med
søker. I dette møtet presenterte søker salgstall fra 2013 og 2014 som viser en salgsutvikling
som ligger under den estimert i de opprinnelige budsjettestimatene. Dette får også
konsekvenser for de videre estimatene, og med bakgrunn i dette har søker laget en
oppdatert budsjettanalyse som Legemiddelverket har vurdert:
Sentrale forutsetninger for vedlagt budsjettanalyse er:
1. Legemiddelverkets budsjettanalyse (ref. Refusjonsrapport 19.desember 2014)
2. DOT på 365 dager (gjelder bolus og lixisenatide)
3. Individuell refusjon for Victoza, Byetta og Lyxumia er ikke innregnet. Det henvises
til dokumentasjon fra HELFO 03-07-2014 der antall unike brukere innvilget § 3a
for bruk i kombinasjon med basal insulin 2013 er n=4 for Byetta og n=1 for
lixisenatide
4. Off-label bruk av Victoza ikke innregnet med bakgrunn i avgjørelse på klage på
refusjonsvedtak for Lyxumia 01.07.2014.
5. Antall lixisenatide pasienter i kombinasjon med basal insulin er nedjustert i 2017
og 2018. Salgsutviklingen for lixisenatide i kombinasjon med basal insulin (og for
GLP-1 samlet) i 2013 og 2014 viser lavere salgpotensiale enn estimert i den
innleverte refusjonssøknad for Lixisenatide mai 2013. I den reviderte analysen er
pasientantallet for lixisenatide i kombinasjon med basal insulin med
forhåndsgodkjent refusjon redusert i 2017 fra 870 til 770, og fra 1191 til 970 i
2018.
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Legemiddelverket har vurdert den nye analysen og finner at denne er usikker. Allikevel
vurderes det som sannsynlig at budsjettvirkningene av å innvilge refusjon for Lyxumia vil
være mindre enn 5 mill NOK i år 5. Med bakgrunn i dette har Legemiddelverket bedt
Helse- og Omsorgsdepartementet om å få saken tilbake for å fatte vedtak. Helse- og
Omsorgsdepartementet skriver følgende i et brev til Legemiddelverket:
Basert på oppdaterte salgstall for Lyxumia har Legemiddelverket i forbindelse med
halvårsoppdateringer for budsjettsaker oppdatert budsjettberegningene. En oppdatert
budsjettanalyse viser at merutgiftene for folketrygden ved opptak av Lyxumia på blå resept
sannsynligvis likevel ikke overstiger 5 millioner kroner om 5 år. Basert på
Legemiddelverkets innspill av 7. juli 2014 finner departementet at det ligger innenfor
Legemiddelverkets fullmakt å fatte vedtak om forhåndsgodkjent refusjon for
Lyxumia.
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5.2 Konklusjon
Legemiddelverket vurderer at en innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon for lixisenatide
(Lyxumia) vil føre til merutgifter for folketrygden som ligger under 5 mill NOK i år 5.

6

KONKLUSJON

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med lixisenatid (Lyxumia) oppfyller
kriterier for forhåndsgodkjent refusjon for pasienter som allerede bruker basalinsulin.
Statens legemiddelverk, 09-07-2014

Helle Endresen (e.f.)
fung.seksjonssjef
Erik Sagdahl
Saksbehandler
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