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opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

De har rett til å klage over vedtaket.

Klagen sender De til oss, dvs, det organet som er ført opp i rubrikk Hvis  vi  ikke
tar klagen til  følge, sender vi den til  klageinstansen, jf. rubrikk @

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig
at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være
uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok
dette brevet.
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.

De må presisere
hvilket vedtak De klager over
årsaken til at De klager
den eller de endringer som De  ønsker
eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes.

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.  De kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er
ute eller til klagen er avgjort.

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene orn
dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med
oss, jf. rubrikk D. De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjdp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannert
eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket  er  blitt
endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage-
instansen (jf. rubrikk vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra  den  offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman-
nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket,  men  kan gi sin
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om
det er gjort eventuelle feil eller forsommelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som  er  avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De det for ikke  senere
bringe saken inn for Si‘,ilombudsnunnen.
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Refusjonsrapport — indakaterol (Onbrez) til behandling av KOLS

1 OPPSUMMERING

Formål:  Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for indakaterol (Onbrezt) etter forskrift av 28.
juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.
(blåreseptforskriften) § 2.

Medisinsk godkjent indikasjon:  Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling av
luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Refus'on er søkt med føl ende informas'on:
Refus'onsberetti et bruk: Vedlikeholdsbehandling ved symptomer på bronkoobstruksjon hos
pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Refusjonskoder:
ICPC ICD

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår
R95 Kronisk obstruktiv 90, 91 J43 Emfysern 90, 91

lungesykdom
J44 Annen kronisk obstruktiv 90, 91

lungesykdom

Vilkår: 

90 Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved

spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
91 	 Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av

forventet verdi .

Bakgrunn:  Indakaterol er en langtidsvirkende beta2-agonist (LABA) til behandling av
kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Indakaterol er i kliniske randomiserte studier vist å
ha bedre effekt på lungefunksjon (FEV I) enn placebo, de to andre LABA-ene salmeterol og
formoterol) og det langtidsvirkende antikolinerge legemidlet tiotropium (Spiriva).
Mereffekten i forhold til salmeterol, formoterol og tiotropium var moderat. Indakaterol viste
signifikant bedre effekt på eksaserbasjoner enn placebo, men ikke i forhold til salmeterol,
formoterol og tiotropium.

Resultat:  Kostnadseffektiviteten til indakaterol er vurdert ved hjelp av en Markov-
kohortmodell med et tidsperspektiv på 3 år. Indakaterol er sammenliknet med de to LABA-
ene salmeterol og formoterol og med tiotropium. Dette virker rimelig siden dette er de mest
solgte bronkodilaterende legemidlene mot KOLS. Det er lite trolig at indakaterol vil
konkurrere med de faste kombinasjonene av salmeterol/formoterol og et inhalasjonssteroid
(Symbicort og Seretide).

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.

Statens legemiddelverk Telefon 22 89 77 00 www.I mi lv rk .n Kto. 7694 05 00903
Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Telefaks 22 89 77 99 I mi lv rk t.n Org.nr. NO 974 761 122
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I hovedanalysen gir indakaterol en beskjeden QALY-gevinst på 0,008 QALY per pasient til
en beskjeden kostnadsøkning på 1 288 kroner. Dette gir en kostnad per QALY vunnet på ca
154 000 kroner. Leveårsgevinst er 0,005 eller 1,8 dager.

Novartis har på flere punkter i analysen gjort konservative antakelser som er til disfavør for
indakaterol. Dette gjelder:

Valg av en kort tidshorisont
Bruke av relativt lave sykdomsspesifikke mortalitetsrater.
Valg av absolutt rate og relativ risiko for eksaserbasjoner.
Produktivitetsendringer og kostnader til omsorgstjenester er ikke inkludert

På den annen side er det også i flere tilfeller gjort antagelser som kan være til fordel for
indakaterol:

Nyttetapet ved eksaserbasjoner kan være satt for lavt
Kostnadene ved eksaserbasjoner synes sammenliknet med andre studier å være lave
sett i forhold til vedlikeholdskostnadene.
Den relative effekten av indakaterol på eksaserbasjoner er usikker.

Samlet sett virker det rimelig å anta at forutsetningene som er til fordel for indakaterol i stor
grad oppveies av de konservative forutsetningene og at kostnadseffektiviteten sammenliknet
med salmeterol ikke er vesentlig dårligere enn den som er beregnet i hovedalternativet.
Resultatene i hovedalternativet regnes vanligvis som klart kostnadseffektive. I tillegg kommer
at indakaterol framstår som enda mer kostnadseffektivt i forhold til de to andre
sammenlikningsalternativene, formoterol og tiotropium.

Vedtak: Legemiddelverket har funnet at det er sannsynlighetsovervekt for at indakaterol
(Onbrez) er kostnadseffektivt og oppfyller de faglige vilkårene for refusjons på blå resept etter
blåreseptforskiftens § 2 for pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av
forventet verdi).
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2 SØKNADSLOGG

Refusjonssøker: Novartis Norge AS

Preparat: Onbrez
Virkestoff: Indakaterol
Indikasjon: Onbrez Breezhaler er indisert som bronkodilaterende
vedlikeholdsbehandling av luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS).
ATC-nr: RO3AC I 8
Søknadsprosess: Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 08-02-2010

Saksbehandling startet: 15-02-2010
Opphold i saksbehandlingen: 28 dager
Vedtak fattet: 09-09-2010
Saksbehandlingstid: 178 dager

Indakaterol kommer som inhalasjonspulver i hard kapsel og benyttes sammen med
inhalatoren Onbrez Breezhaler. Indakaterol har styrkene 150 mikrogram og 300 mikrogram,
men anbefalt dosering er 150 mikrogram en gang daglig

Novartis har søkt om refusjon etter følgende refusjonskoder og vilkår:
ICD — J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom
ICD — J43 Emfysem
ICPC — R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom

Det søkes om identiske refusjonsvilkår som tidligere er godkjent for Oxis (formoterol) og
Serevent (salmeterol).

Vilkår:
Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved

spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av
forventet verdi).

3 INTRODUKSJON/BAKGRUNN

3.1 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
KOLS er en samlebetegnelse for lungesykdommer med luftstrømshindring som ikke er fullt
reversibel. Luftstrømshindringen er progressiv og assosiert med kronisk infiammasjon i
lungene som reaksjon på toksiske gasser eller partikler (1). KOLS omfatter kronisk obstruktiv
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bronkitt og emfysem. Disse tilstandene forekommer ofte samtidig og lar seg vanskelig atskille
i de fleste tilfeller.

Kronisk obstruktiv bronkitt er karakterisert ved langvarig hoste, som regel med oppspytt. I
motsetning til vanlig bronkitt er kronisk obstruktiv bronkitt preget av tiltagende
luftstrømsobstruksjon som kan føre til invaliditet og respirasjonssvikt med svikt i høyre
hjertehalvdel som følge av økt belastning pga sykelige forandringer i lungene. Ikke alle
pasienter med kronisk obstruktiv bronkitt vil utvikle KOLS. Emfysem karakteriseres av
kronisk tungpust som skyldes ødeleggelse av lungevev, spesielt skillevegger i alveoler og
mellom alveoler og blodbanen, og redusert lungevevselastisitet. Emfysem kan forekomme
ved alvorlig KOLS og ved sluttstadier av astma (2).

Sykdomsmanifestasjonene av KOLS er mangesidige og endres med økende grad av
luftveisobstruksjon, fra hoste og oppspytt, langvarige forkjølelsesepisoder med bronkial katarr
til åndenød ved tale og i ro. Alvorlighetsgrad av sykdommen deles ofte inn i 4 stadier basert
på spirometriske målinger (I):

Stadium I: Mild KOLS
- FEVI > 80 % av forventet verdi
Stadium II: Moderat KOLS
- 50 % < FEV1< 80 % av forventet verdi
Stadium III: Alvorlig KOLS
- 30 %<FEV1<50 %
Stadium IV: Svært alvorlig KOLS
- FEV1< 30 % av forventet verdi eller nærvær av respirasjonssvikt eller høyre hjertesvikt.

FEV1 er en spirometrisk test som måler forsert ekspirasjonsvolum i løpet av første sekund.
Det vil si mengden luft som blåses ut i løpet av første sekund, når pasienten blåser ut så hardt
vedkommende kan. FEV1måles i liter, og forventet verdi fremkommer ved hjelp av en
standardisert formel. Forventet FEV1 er avhengig av alder, kjønn, kroppshøyde og etnisitet.

Akutte forverrelser av sykdommen kalles eksaserbasjoner. Vanlige symptomer er åndenød,
hoste, økt produksjon av oppspytt og endring i fargen på oppspyttet. Disse eksaserbasjonene
kan føre til behov for legebesøk, sykehusinnleggelse og tilleggsmedikasjon.

3.1.1 Årsak
Den vanligste årsak til KOLS er tobakksrøyking. Likevel er det bare et mindretall av de som
røyker, som utvikler KOLS. Det tyder på at interaksjoner mellom miljøfaktorer (røyk,
luftforurensning) og vertsfaktorer (genetikk, tidlig lungevekst, etnisitet, kjønn) bestemmer
risikoen for å utvikle KOLS. Andre kjente årsaker er dessuten medfødt mangel på
proteasehemmeren alfarantitrypsin og yrkesmessig eller annen eksponering for støy, gass og
damp, og det å tilhøre lavere sosio-økonomiske lag.



Statens legemiddelverk
Norwegian Medicines Agency •

2010/05025-9 LØ/LR/Lars 09-09-2010 side

	

Granum 6/37

3.1.2 Forekomst

KOLS er en av de hyppigste årsaker til morbiditet og mortalitet verden over. I følge WHO dør
mer enn 2,5 mill mennesker av sykdommen hvert år. I USA er KOLS den fjerde hyppigste
dødsårsaken og forekomsten er økende. I Norge er prevalensen estimert til å være 7 % målt
etter test av reversibilitet i luftstrømsobstruksjonen med korttidsvirkende beta2 agonist (3).
Prevalensen er lav frem til 40-årsalderen og øker opp mot 70-årsalderen. Fordelingen på
funksjonsnivåene var: 1,8 % mild, 4,2 % moderat, 0,9 % alvorlig og 0,1 % meget alvorlig
KOLS (3).

3.2 Eksisterende behandlingsmuligheter
Behandling av KOLS består av både medikamentell og ikke-medikamentell behandling.
Behandlingsmål er:

Hindre utvikling av sykdommen
Lindre symptomer
Bedre arbeidskapasitet og kondisjon
Bedrelivskvaliteten
Forebygge og behandle komplikasjoner
Forebygge og behandle akutte forverrelser
Minske dødeligheten
Forebygge eller minimere bivirkninger av behandlingen
Røykeslutt er en målsetning på alle trinn i behandlingen

3.2.1 Ikke - medikamentell behandling

Røykestopp er den mest betydningsfulle intervensjonen ved KOLS. Mindre sigarettrøyking
fører til at det akselererte tapet i FEV1normaliseres og til mindre hoste og oppspytt. Det er
viktig å redusere også andre risikofaktorer og forebygge mot infeksjonssykdommer.
Oksygenbehandling kan være aktuelt ved alvorligere grader av KOLS.

3.2.2 Medikamentell behandling

Farmakologisk behandling ved stabil KOLS kan bedre eller minske symptomene, redusere
antall og alvorlighetsgrad av eksaserbasjoner, bedre den generelle helsetilstanden og bedre
toleransen ved anstrengelse. De kan imidlertid ikke helbrede sykdommen eller stoppe den
gradvise forverringen. Under følger behandlingsanbefalinger fra Norsk legemiddelhåndbok
for helsepersonell (4).

- Bronkodilatorer
Kan brukes ved behov ved intermitterende symptomer eller ved forverrelse, eller gis i fast
daglig dose for å minske eller hindre persisterende symptomer.

Bronkodilatorer består av adrenerge beta-2-agonister og antikolinerge midler, som også
kalles muskarine antagonister. Beta-2-agonister virker bronkodilaterende hovedsakelig
gjennom relaksasjon av glattmuskelceller, mens muskarine antagonister blokkerer den
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neurale (vagale) bronkokonstriksjonen som gir økt hviletonus ved KOLS. Valget av
behandling mellom beta2-agonister og antikolinergika eller kombinasjoner av disse er
avhengig av effekten på hver enkelt pasient i form av både grad av symptomdemping og
bivirkninger. Man skiller mellom korttidsvirkende og langtidsvirkende beta2-agonister.
Korttidsvirkende beta2-agonister og korttidsvirkende antikolinergika brukes først og fremst
ved behov av personer med mindre alvorlig sykdom. Ved regelmessige symptomer og hos
pasienter som opplever eksaserbasjoner anbefales langtidsvirkende bronkodilatorer. De
langtidsvirkende beta2-agonistene (LABA) salmeterol og formoterol har en virkningstid på
12 timer og gis to ganger om dagen. Indakaterol tilhører gruppen LABA, men har en enda
lengre virkningstid på 24 timer og kan doseres en gang daglig. Tiotropium er et
langtidsvirkende antikolinergt middel.

Inhalasjonsglukokortikoider
Fast behandling med disse er anbefalt hos pasienter som har vist symptomatisk og
dokumentert bedring ved spirometri etter behandling med inhalasjonsglukokortikoider, eller
som har FEV1< 50 % av forventet verdi og stadig eksaserbasjoner som krever antibiotika
eller perorale glukokortikoider.

Faste kombinasjoner av langtidsvirkende beta2-agonister og inhalasjonsglukokortikoider er
vanlig å bruke hos personer med moderat og alvorlig sykdom.

- Vaksinering
Influensavaksinering anbefales årlig til pasienter med KOLS, spesielt til pasienter med
alvorlig sykdom og de som er eldre enn 65 år. Pneumokokkvaksinering anbefales til KOLS-
pasienter med alvorlig sykdom og eldre enn 65 år.

- Systemisk glukokortikoidbehandling
Må overveies når andre legemidler ikke lindrer symptomene slik at pasientene kan fungere i
arbeidslivet og sosialt. Kritisk, men adekvat bruk av perorale glukokortikoider kan hindre
livstruende eksaserbasjoner med sykehusinnleggelse.

De internasjonale behandlingsretningslinjene utarbeidet av Global Initiative for Obstructive
Lung Disease (GOLD), gjengitt under, angir når de ulike medikamentelle tiltak bør
igangsettes (1). Disse retningslinjene er adaptert av bl.a. Norsk Elektronisk Legehåndbok (2).
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Tabell I. Behandlingsretningslinjer etter GOLD

Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV
Mild KOLS Moderat KOLS Alvorlig KOLS Svært alvorlig KOLS

FEV, > 80 % 50 % < FEV < 80 % 30 % < FEV < 50 % FEVI< 30 %
Aktiv reduksjon av risikofaktorer, influensavaksinasjon
Le til korttidsvirkende bronkodilator ved behov

Legg til en eller flere langtidsvirkende bronkodilatorer til fast bruk (ved behov)
Le til rehabiliterin

Legg til inhalasjonsglukokortikoider ved gjentatte
eksaserbas'oner

Legg til langtids
oksygenbehandling ved
kronisk respirasjonssvikt
Vurder kirurgisk
intervens'on

4 BEHANDLING MED INDAKATEROL (ONBREZ)

4.1 Virkningsmekanisme og dosering
Indakaterol er en langtidsvirkende beta2 adrenerg agonist beregnet for inhalasjon en gang
daglig. Farmakologiske effekter av beta2-adrenoceptor agonister kan, i det minste delvis,
tilskrives stimulering av intracellulær adenyl cyclase (5). Dette enzymet katalyserer
omdannelse av adenosintrifosfat (ATP) til syklisk-3', 5'-adenosinmonofosfat (syklisk
monofosfat). Økte nivåer av syklisk AMP medfører relaksering av bronkial glatt muskulatur.

Ved inhalasjon virker indakaterol lokalt i lungene som en bronkodilatator. Indakaterol er en
partiell agonist på den humane beta2-adrenerge reseptoren. I isolerte humane bronkier har
indakaterol en hurtig innsettende og langvarig virkning.

Anbefalt dose er inhalasjon av innholdet i én 150 gg kapsel én gang daglig ved bruk av
inhalatoren Onbrez Breezhaler. Dosen bør kun økes etter rådføring med lege. Inhalasjon av
innholdet i én 300 tg kapsel én gang daglig har vist å gi ytterligere klinisk nytte med hensyn
til kortpustethet, særlig hos pasienter med alvorlig KOLS. Maksimal dose er 300 gg én gang
daglig.

Indakaterol gitt én gang daglig i doser på 150 og 300 pg ga en klinisk signifikant bedring av
lungefunksjonen (målt som forsert ekspiratorisk volum over ett sekund FEV1) i 24 timer i en
rekke klinisk farmakodynamiske- og effektstudier. Det var en hurtig innsettende effekt, innen
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5 minutter etter inhalasjon med en økning i FEVI i forhold til baseline på 110-160 ml. Dette
er sammenlignbart med effekten til den hurtigvirkende beta2-agonisten salbutamol 200 mg og
statistisk signifikant hurtigere enn salmeterol/flutikason 50/5001.1g. Gjennomsnittlige
maksimale forbedringer av FEVI i forhold til baseline var 250-330 ml ved steady state (5).

4.2 Bivirkninger
De vanligste bivirkningene ved anbefalte doser var nasofaryngitt (9,1 %), hoste (6,8 %),
infeksjon i øvre luftveier (6,2 %) og hodepine (4,8 %). Disse var i all hovedsak milde eller
moderate og ble mindre hyppige hvis behandlingen fortsatte (5).

Ved anbefalte doser viser bivirkningsprofilen til indakaterol hos pasienter med KOLS ikke
klinisk signifikante systemiske effekter av beta2-adrenerg stimulering. Gjennomsnittlige
endringer i hjerterytme var mindre enn ett slag per minutt. Takykardi var sjeldent og ble
rapportert med en hyppighet tilsvarende placebobehandling. Relevante forlengelser av QT,F
var ikke mulig å måle sammenlignet med placebo. Frekvensen av merkbare QTcF intervaller
[f.eks. >450 ms (menn) og >470 ms (kvinner)] og rapporter på hypokalemi var tilsvarende
placebo. Gjennomsnitt av maksimale endringer i blodglukose var tilsvarende for indakaterol
og placebo.

4.3 Klinisk effekt
Det kliniske fase-Ill-programmet inkluderte 3 sentrale effekt- og sikkerhetsstudier
(INHANCE, INVOLVE og B2346) med varighet på opptil 52 uker hos pasienter med den
kliniske diagnosen KOLS. Disse studiene inkluderte mål på lungefunksjon og helseutfall som
dyspn, eksaserbasjoner og helserelatert livskvalitet. Det primære endepunktet var i alle
studiene lungefunksjon vurdert ved trough FEVI etter 12 uker. Trough FEVI var definert som
gjennomsnittet av to FEVI målinger tatt 23 t 10 min og 23 t 45 min etter siste indakateroldose
(11 t 10 min og 11 t 35 min etter siste dose av legemidler som doseres 2 ganger daglig) (6). I
tillegg til de sentrale studiene er det gjennomført en studie hvor indakaterol ble sammenliknet
med placebo og salmeterol (INLIGHT-2).

I tillegg til ytterligere parametere for lungefunksjon var viktige sekundære endepunkter i
studiene å vise effektiv reduksjon av pasientenes symptomer. Effekt på tungpust ble vurdert
ved Transitional Dyspnea Index (TDI skår). Helserelatert livskvalitet ble vurdert ut fra St
Georges Respiratory Questionnaire, SGRQ.

INHANCE-studien (B2335S) (7): studiedesign og pasientpopulasjon
Dette var en 26 ukers multisenter, randomisert, dobbeltblind, dobbeldummy,
placebokontrollert studie for å se på effekt, sikkerhet og tolererbarhet av to doser av
indakaterol (selektert fra 75, 150, 300 og 6001.tg, en gang daglig). Studien besto av en initial
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to ukers dosefinningsfase direkte etterfulgt av en 26 ukers behandlingsfase og en 26 ukers
forlengelse. Komparatorer i stadium 1 var formoterol 12 gg to ganger daglig, ublindet
tiotropium 18gg en gang daglig og placebo. Totalt ble 792 pasienter randomisert i stadium 1.

I stadium 2 av studien ble totalt 1683 pasienter randomisert 1:1:1:1 til indakaterol 150 gg,
indakaterol 300 gg, placebo eller åpen behandling med tiotropium 18gg. Det primære
endepunkt i studiens andre fase var å vise at minst en av indakaterol dosene ga forbedring av
trough FEV1 sammenliknet med placebo. Det var også et viktig sekundært endepunkt å vise at
effekten av indakaterol ikke var dårligere enn tiotropium med hensyn til trough FEV1. Man så
også på de ulike behandlingenes effekt på symptomatiske endepunkter som dyspne, uttrykt
ved TDI, og helserelatert livskvalitet, målt ved SGRQ.

Studiepopulasjonen besto av menn og kvinner over 40 år med moderat til alvorlig KOLS etter
GOLD kriterier med en røykehistorie på minst 20 pakkeår (der ett pakkeår tilsvarer 20
sigaretter daglig i 1 år). I studiens fase 2 var median alder 63.6 år, 63 % var menn og 37 %
kvinner. Fordeling av alvorlighetsgrad av KOLS etter GOLD kriterier var som følger:
risikopasient 0.2%, mild 4.4%, moderat 55.7%, alvorlig 39.3%, svært alvorlig 0.4%. 37.5 %
sto på vedlikeholdsbehandling med inhalasjonssteroider.

INVOLVE- studien (B2334) (8): studiedesign og pasientpopulasjon
Dette var en 52 ukers multisenter, randomisert, dobbelblind, placebokontrollert
parallellgruppe studie som undersøkte effekt, sikkerhet og tolererbarhet av indakaterol 300 og
600gg en gang daglig hos KOLS pasienter med formoterol 12 gg to ganger daglig som aktiv
komparator. Totalt 1728 pasienter ble randomisert 1:1:1:1 til de fire behandlingsgruppene.
Studiens primære endepunkt var å vise bedret effekt av en eller begge indakateroldoser
sammenliknet med placebo med hensyn til trough FEVI etter 12 ukers behandling. Viktige
sekundære endepunkter var å demonstrere effekt av indakaterol på symptomatiske
endepunkter og livskvalitet i løpet av behandlingsperioden sammenliknet med placebo og
formoterol.

Pasientpopulasjonen var sammenliknbar med pasienter som ble inkludert i INHANCE studien
og besto av menn og kvinner over 40 år med klinisk diagnose moderat til alvorlig KOLS og
en røykehistorie på minst 20 pakkeår.

Studie B2346
Dette var en 12 ukers multisenter, randomisert, dobbelblind, placebokontrollert
parallellgruppe studie. Studiens primære endepunkt var å vise bedret effekt etter 12 ukers
behandling av 150 gg indakaterol en gang daglig sammenliknet med placebo.

Av disse tre studiene er resultatene fra INHANCE og INVOLE studiene mest vektlagt i
refusjonssøknadene siden disse inkluderer direkte sammenlikninger med tiotropium og
formoterol.
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Hovedresultater fra de pivotale studiene

Primeert ende unkt lun e unks'on

Indakaterol gitt én gang daglig i doser på 150 og 300 viste klinisk betydningsfulle
forbedringer i lungefunksjon. Dosen på 300 gg resulterte i en 170-180 ml økning
sammenlignet med placebo (p<0,001) og en 100 ml økning sammenlignet med formoterol
121.1g mikrogram to ganger daglig (p<0,001) etter 12 uker i INVOLVE. Økningen i forhold til
formoterol etter 52 uker var 110 ml (8). Begge dosene medførte en økning på 40 ml i forhold
til åpen tiotropium 181.1g gitt én gang daglig (150 gg p=0,004; 300 ug, p=0,01) etter 12 uker
og 26 uker i INHACE (7). Den 24 timer bronkodilaterende effekten av indakaterol vedvarte
fra første dose og gjennom en ett års behandlingsperiode uten tegn til tap av effekt. Tabellen
nedenfor viser endring i primært endepunkt (FEV1 ved 12 uker) etter justering av FEV1 nivå
ved baseline (6):

Tabell 2. Oppsummering av effektdata fra pivotale studier

Table 4-3 Summary statistics of primary endpoint in the pivotal studles,
including changes from haseline

Study Primary
endpoint

Treatment Baseline (L) Mean change from
baseline (L)

B2335S Trough FEV1 at Indacaterol 150 pg 1 31 016




Week 12






1ndacatero4 300 ug 1,34 0.17




Tiotropium 1,24 0,13




Placebo 1.31 -0.01
132346 Trough FEV1 at Indacaterol 150 pg 1 34 0 15




Week 12






Placebo 1.34 0_01
82334 Trough FEV; at IndacateroI 300 ug 1 28 0_19




Week 12






Indacaterol 600 ug 1 29 0,18




Formoterol 1 32 0.08




Placebo 1.33 0.02

Kilde: European assessment report

E ekt å s m tomer
Begge dosene viste en statistisk signifikant bedring av symptomer sammenlignet med placebo
for dyspné og helsestatus (vurdert ved henholdsvis 'Transitional Dyspnoea Index' [TDI] og
St. George's Respiratory Questionnaire [SGRQD. Størrelsen på responsen var generelt større
enn den sett med aktive komparatorer (se tabell 3). I tillegg trengte pasienter behandlet med
indakaterol signifikant mindre anfallsmedisin, hadde flere dager der det ikke var behov for
anfallsmedisin sammenlignet med placebo og hadde signifikant økt prosentandel dager der de
ikke hadde noen symptomer i løpet av dagen.
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Sammenslåtte (pooled) effektanalyser av 6 måneders behandling viste at hyppigheten av
KOLS-eksaserbasjoner var statistisk signifikant lavere enn hyppigheten for placebo (5).
Hyppighetsforholdet sammenlignet med placebo var 0,68 (95 % KI [0,47, 0,98]; p-verdi
0,036) og 0,74 (95 % KI [0,56, 0,96]; p-verdi 0,026) for henholdsvis 1501.ig og 300 gg.

'Prosentandel
av pasienter
"som oppnådde
MCID TDIt
Prosentandel
,av pasienter
som oppnådde
MCID SGRQt

Reduksjon i
'puff/dag av
anfallsmedisin
sammenlignet
med baseline

Prosentandel
'dager uten
bruk av
anfallsmedisin

Tabell 3. Symptombedring etter 6 måneders behandling (5)

Behandling
Dose
(mikrogram)

Indakaterol Indakaterol Tiotropium Salmeterol Formoterol 12
150

én gang
daglig

60 a
57 b

Placebo

45  a
47  b
41

38 a
46  b
40

0,3  a
0,4  b

42 a
42 b

300 18 50 to ganger
én gang
daglig

én gang
daglig

to ganger dagli daglig

71  b
59 c

57 b 54 a 54C

53 b





47  b 49 a 51
55





58  b  46  b
55 a

i/v

57 a

62  b

53 a

58  b

1,3 a
1,5 b 1,6 b1,0 b 1,2 ai/v

Studiedesign med a indakaterol 150 mikrogram, salmeterol og placebo;  b: indakaterol 150 og
300 mikrogram, tiotropium og placebo; indakaterol 300 mikrogam, formoterol og placebo
t MCID = minimal clinically important difference (>1 poeng endring i TDI, poeng endring
i SGRQ)
i/v= ikke vurdert ved 6 måneder
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INLIGHT-2 (B2336)
Dette var en 26 ukers multisenter randomisert dobbeltblind, dobbeltdummy placebokontrollert
studie for å se på effekten av indakaterol 150 gg en gang daglig sammenliknet med placebo
og med salmeterol 50 j.tg to ganger daglig (6). Studiens primære endepunkt var å vise
forbedret effekt av trough FEV1 etter 12 uker sammenliknet med placebo. Inklusjonskriteriene
var tilsvarende som for de tre pivotale studiene. Studiens resultater er foreløpig ikke publisert.

Etter 12 uker i INLIGHT-2 viste 150 gg dosen en 130-180 ml økning sammenlignet med
placebo (p<0,001) og 60 ml økning sammenlignet med salmeterol 50 gg gitt to ganger daglig
(p<0,001) for det primære endepunktet (24 timer FEV1)(6). Etter 26 uker var forskjellen i
favør av indakaterol 70 ml.

5 EN LEGEMIDDELØKONOMISK ANALYSE AV INDAKATEROL (ONBREZ)

5.1 Refusjonssøknadens modell- og metodeapparat

Kostnadseffektiviteten til indakaterol er vurdert ved hjelp av en Markov-kohortmodell
utviklet av IMS Health. Sykdomsforløpet ved KOLS er modellert ved hjelp av 25
helsetilstander basert på alvorlighet av sykdommen målt ved FEV1 og eksaserbasjoner. Det er
4 grunntilstander knyttet til stadium av KOLS definert på følgende måte:
Stadium 1: Mild KOLS (FEV1 >  80 %  av forventet verdi)
Stadium 2: Moderat KOLS (FEV1 > 50 % og < 80 % av forventet verdi)
Stadium 3: Alvorlig KOLS (FEV1 > 30 % og < 50 % av forventet verdi)
Stadium 4: Meget Alvorlig KOLS (FEV1 < 30 % av forventet verdi)

Hver av de 4 grunntilstandene er delt inn i 3 eksaserbasjonstilstander: ingen eksaserbasjon,
moderat eksaserbasjon og alvorlig eksaserbasjon. En moderat eksaserbasjon fører til
legekonsultasjon og/eller midlertidig endring av legemiddelbehandlingen (kur med
kortikosteroider/antibiotika). En alvorlig eksaserbasjon medfører besøk i akuttmottak eller
innleggelse i sykehus.

For pasienter som avbryter legemiddelbehandlingen er det i tillegg 12 speilede tilstander som
er like tilstandene over, med unntak av at pasientene ikke vil ikke ha effekt av og kostnader
ved legemiddelbehandlingen. Den siste tilstanden er død.

Oppstart av behandling med eller tillegg av et legemiddel fører initialt i den første syklusen til
en forbedring i FEV1. FEVI-verdier for første syklus er hentet direkte fra de kliniske
studiene. Deretter vil alle pasienter f en gradvis forverring av lungefunksjon som er
uavhengig av behandling. Dette er basert på UPLIFT-studien hvor man fant en årlig
forverring i FEV før bronkodilatering på 30 ml per år uavhengig av behandling. En initial
forskjell i lungefunksjon som følge av legemiddelbehandling vil dermed opprettholdes over
tid gjennom en parallell utvikling av lungefunksjon. Som begrunnelse for denne antagelsen
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henviser Novartis til langtidsstudier på KOLS som TORCH-studien (9) og UPLIFT-studien
(10). Det finnes ikke randomiserte data utover 52 uker for indakaterol. At forskjellen i
lungefunksjon utover 1 år opprettholdes er derfor en antagelse.

TORCH-studien rapporterte data om utvikling i FEV1 over 3 år for pasienter som fikk LABA
(salmeterol), inhalasjonsteroider (flutikason), kombinasjonen av de to eller placebo. UPLIFT
var en studie som sammenliknet tiotropium med placebo over 4 år. All annen lungemedisin
enn antikolinergika (ipratropium) var tillatt under studien.

Utvikling i FEV1 er en mye brukt indikator på sykdomsutvikling og reduksjonen i FEV1 er
større hos pasienter med KOLS enn hos friske (11). Før TORCH studien var røykeslutt det
eneste behandlingstiltaket som var dokumentert å bremse reduksjonen i FEV1 (11).

Det viste seg i TORCH at reduksjonen i FEV1 (målt etter bronkodilaterende behandling) var
størst i placebogruppen med 55 ml per år vs. 42 ml i gruppene som fikk salmeterol eller
flutikason og 39 ml i kombinasjonsgruppen (11). Frafallet i var størst i placeboarmen og
pasienter som falt fra hadde hurtigere reduksjon i FEV1. Dette kan ha redusert forskjellen i
forverring av FEV1 man fant i studien (11).

I UPLIFT var reduksjonen i FEV1 målt før bronkodilaterende behandling 30 ml per år i både
placebo- og tiotropiumgruppen. Placebogruppen er sammenliknbar med de som fikk
salmeterol eller flutikason i TORCH fordi all annen lungemedisin enn antikolinergika var
tillatt. FEV1 målt etter bronkodilatering ble redusert med 40 ml og 42 ml per år i henholdsvis
tiotropium og placebogruppen.

Det virker derfor rimelig å anta lik reduksjon i FEV1 per år mellom behandlingene, placebo
modelleres jo ikke. Variasjon i raten slår imidlertid lite ut på resultatene i en
sensitivitetsanalyse.

Modellens tidsperspektiv er 3 år med sykluser på 12 uker. Novartis mener et lengre
tidsperspektiv vil øke usikkerheten i modellen betydelig. Dette knyttes særlig til at
bronkodilaterende behandling er førstevalg når det gjelder vedlikeholdsbehandling for KOLS.
Når man ser på lengre tidsperspektiv enn 3 år vil flere og flere av pasientene gå over på andre
og tredjelinjebehandling og pasientflyten i modellen kompliseres.

Dette øker imidlertid samtidig usikkerheten knyttet til om modellen fanger opp alle relevante
konsekvenser av behandlingen. Briggs et al (12) har laget en helseøkonomisk analyse på
bakgrunn av dataene samlet inn i den 3 år lange TORCH-studien. Modeller som projiserer
resultatene fram til 9 år etter behandlingsstart viser at det er sannsynlig at kostnad per QALY
faller med ca 50 % i dette perspektivet. Dette er i tråd med resultater fra andre analyser der
man først har brukt samme tidsperspektiv som i de randomiserte kliniske studiene og så
ekstrapolert resultatene til en lengre periode (12). Det er derfor sannsynlig at Novartis valg av
3 års tidsperspektiv er en konservativ antagelse.
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I modellen er indakateerol 300 mcg sammenliknet med tiotropium 18 mcg en gang daglig,
salmeterol 50 mcg 2 ganger daglig og formoterol. Dette valget virker rimelig da disse
legemidlene antagelig dominerer salget av legemidler mot moderat og alvorlig KOLS (Jf.
tabell 4). Salmeterol og formoterol er de to andre LABA'ene som har indikasjon for KOLS.
De tre sammenlikningene er basert på effektdata fra de tre kliniske studiene. Når det gjelder
sammenlikningen med salmeterol er data ikke publisert.

Pasienter med mer alvorlig sykdom vil ofte bruke kombinasjoner av to eller flere legemidler:
typisk tiotropium, LABA og inhalasjonssteroider jf. tall fra reseptregisteret. Ofte bruker man
LABA og inhalasjonssteroider i fast kombinasjon.

Symbicort og Seretide har ikke refusjon for KOLS og har indikasjon for pasienter med
alvorlig KOLS (FEV1 < 50 % av forventet for Symbicort og FEV1 < 60 % for Seretide).
Spiriva har refusjon for pasienter med moderat eller alvorlig KOLS med FEV1 < 65 % av
forventet. Oxis og Serevent har refusjon for pasienter med moderat eller alvorlig KOLS med
FEV1 < 80 %.

Tabell 4. Antall unike pasienter som har fått bronkodilaterende legemidlene på refus jonskoder for
KOLS i 2009

Le emiddel 2009
Tiotro ium 21 872
Salmeterol 5 538
Formoterol 6 039
Totalt minst ett le emiddel 29 742
Kilde: Reseptregisteret




Tabell 4 viser antall unike personer som fikk utlevert bronkodilaterende legemidler på
refusjonskodene for KOLS i 2009. Det totale salget var ca 109 mill. kroner.

Seretide og Symbicort har ikke generell refusjon for KOLS, men det er grunn til å tro at de
likevel brukes av mange pasienter med KOLS. Delvis kan pasientene få dem på individuell
refusjon. Det kan også være at de brukes av pasienter med KOLS som også har en astma
komponent eller at legene forskriver utover refusjonsvilkår. Tall fra Reseptregisteret viser at
det i 2009 var ca 13 500 pasienter som fikk både tiotropium og Symbicort eller Seretide.
Dette er pasienter som med stor sannsynlighet har KOLS. Tall fra Helfo viser at nesten 3000
pasienter fikk Seretide eller Symbicort på individuell refusjon for KOLS i 2009.

I utgangspunktet konkurrerer indakaterol ikke med de faste kombinasjonene Symbicort og
Seretide siden disse ikke har refusjon for KOLS. I praksis er det nok likevel mange pasienter
med KOLS som bruker Symbicort og Seretide. Det er likevel liten grunn til å tro at
indakaterol vil utkonkurrere elementer i slike faste kombinasjoner fordi dette vil være
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ubekvemt for pasientene, bla innebærer det at de må ta flere legemidler og må bytte
legemiddel.

Indakaterol er i samme legemiddelgruppe (LABA) som salmeterol og formoterol. Det er
derfor rimelig å anta at indakaterol vil kunne fortrenge disse. Salget av disse til pasienter med
KOLS er likevel relativt begrenset da pasientene i større grad bruker tiotropium og delvis
også Seretide/Symbicort.

Når det gjelder pasienter hvor legen vurderer å starte opp behandling med en bronkodilator vil
valget stå mellom LABA og tiotropium. For pasienter med FEV1 under 65 % kan indakaterol
komme inn som en konkurrent til tiotropium som er i betydelig vekst. Det virker derfor
rimelig å sammenlikne både med tiotropium og salmeterol/formoterol.

5.2 Helseeffekter, helsegevinst ved ulike behandlingsalternativ

5.2.1 Lungefunksjon og KOLS-stadium

Sykdommens progresjon modelleres gjennom de 4 KOLS-stadiene. Pasientene vil ha en viss
sannsynlighet for å gå mellom stadiene, f. eks fra stadium 2 til stadium 3 i løpet av en syklus.
I første syklus kan pasientenes helsetilstand forbedres, mens det i senere sykluser kun er
mulig å oppleve at tilstanden er stabil eller blir forverret. Overgangen fra en verre til en bedre
tilstand i første syklus vil være høyere i indakaterolgruppen enn i kontrollgruppen.
Overgangssannsynlighetene mellom tilstandene er like i de to armene fra syklus to og utover.
Fordi flere pasientene i kontrollarmen går til en verre tilstand i første syklus vil imidlertid
også flere pasienter gå til verre tilstander i senere sykluser slik at forskjellen i
overgangssannsynligheter i den første syklusen også får konsekvenser for senere sykluser.

Overgangssannsynligheter i den første syklusen er hentet fra pasientdata fra de respektive 3
kliniske studiene, dvs. fra INVOLVE for sammenlikningen mot formoterol, fra INHANCE
for sammenlikningen mot tiotropium og fra INLIGHT-2 for salmeterol.
Overgangssannsynlighetene for første syklus hentet fra INHANCE-studien for indakaterol
150 og 300 mikrogram og tiotropium er vist i tabell 5. For en pasient i stadium 2 som starter
på 300 mikrogram indakaterol er sannsynligheten for å flyttes over i stadium 1 15,07 % i
første syklus. Sannsynligheten for å bli værende i stadium 2 er 78,77 %, for å gå til stadium 3
5,48 % og for å gå til stadium 4 0,68 %.
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Tabell 5 : Over an ssanns nli heter første s klus fra INHANCE studien
Fra

Til

Indakaterol 150 mcg

Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4

Stadium 1 60.00% 8.22% 0.64% 0.00%
Stadium 2 40.00% 84.25% 38.85% 2.63%
Stadium 3 0.00% 7.53% 58.60% 63.16%
Stadium 4 0.00% 0.00% 1.91% 34.21%

Indakaterol 300 mcg




Stadium 1 62.50% 15.07% 0.60% 0.00%
Stadium 2 25.00% 78.77% 38.32% 9.09%
Stadium 3 12.50% 5.48% 58.68% 63.64%
Stadium 4 0.00% 0.68% 2.40% 27.27%

Tiotropium





Stadium 1 60.00% 11.11% 0.52% 0.00%
Stadium 2 40.00% 84.26% 30.89% 2.33%
Stadium 3 0.00% 4.63% 64.40% 55.81%
Stadium 4 0.00% 0.00% 4.19% 41.86%

Kilde: Novartis refusjonssøknad

Overgangssannsynlighetene i senere sykluser er basert UPLIFT-studien som fant at
lungefunksjon ble redusert med 30 ml per år uavhengig av behandling. Dette er omgjort til
overgangssannsynligheter via utviklingen i lungefunksjon fordelt på kjønn, alder og høyde fra
en engelsk helseundersøkelse og FEV1 ved studiestart i INVOLVE-studien. Ut fra en
forverring på 30 ml per år og lungefunksjon i INVOLVE-studien ble det beregnet median tid
til ett stadiums forverring. Årlig sannsynlighet for ett stadiums forverring ble beregnet ut fra
median tid til forverring av et stadium ved formelen 1-0,5^(1/median tid til forverring). Årlig
progresjonsrate ble beregnet til 3,62 %, som ble justert til 0,9 % per syklus.

5.2.2 Mortalitet

Pasientene i modellen kan dø av KOLS-relatert sykdom og av andre årsaker. Modellen operer
imidlertid kun med en tilstand for død. Ifølge søknaden er risiko for død beregnet ved å ta
alders- og kjønnsspesifikke dødsrater for den norske befolkningen fra SSB og så korrigere for
sykdomsspesifikk risiko (avhengig av KOLS-stadium) fra en tidligere publisert
legemiddeløkonomisk analyse for KOLS (13). Mortaliteten i denne tidligere
legemiddeløkonomiske analysen er hentet fra en studie på spanske pasienter med alvorlig
eller meget alvorlig KOLS (14). Mortalitetsratene i den spanske studien er imidlertid også
knyttet til død av alle årsaker. Tanken har altså vært å beregne mortalitet for norske KOLS-
pasienter ved å ta mortalitet for norsk normalbefolkning og legge til mortalitet som følge av
KOLS avhengig av KOLS-stadium fra spanske pasienter. Man har imidlertid i stedet lagt
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mortalitet av alle årsaker i en spansk KOLS-populasjon til alders- og kjønnspesifikk mortalitet
av alle årsaker for en norsk normalbefolkning. Det vi er ute etter er mortalitetsrater for norske
KOLS-pasienter avhengig av alder, kjønn og alvorligheten av sykdommen.

Metoden Novartis har brukt kan derfor gi feil rate av flere grunner:
Man har summert to mortalitetsrater som gjelder alle årsaker. Død både av andre
årsaker enn KOLS og av KOLS vil dermed telle to ganger. Dette kan kun gi tilnærmet
riktig svar hvis mesteparten av dødsfallene i den spanske populasjonen skyldes KOLS
og få av dødsfallene i den norske populasjonen skyldes KOLS. Novartis mener dette
er tilfelle og at utslaget av dobbelttellingen dermed ikke er så stor siden majoriteten av
dødsfallene i den spanske studien skyldtes KOLS eller KOLS-komorbiditet og under
10 % av dødsfallene i en norsk normalpopulasjon i samme alder skyldes sykdom i
åndedrettsorganene. Påstanden om at majoriteten av dødsfallene i den spanske studien
skyldtes KOLS og KOLS-komorbidtet synes imidlertid usikker da det kun er 13 av 45
dødsfall i studien som oppgis skyldtes KOLS. Om de andre dødsfallene var relatert til
KOLS er usikkert. Hjertekarsykdom er delvis relatert til KOLS, men man kan ikke
automatisk si at all hjertekarsykdom i studien er relatert til KOLS. I så fall må man
også inkludere dødsfall pga hjertekarsykdom i prosenten man antar er død av KOLS-
komorbiditet i den norske befolkningen, noe som gjør at tallet vil bli betydelig høyere
enn 10 %.
Videre forutsettes det at mortalitetsratene i den spanske KOLS-populasjonen er
relevante for populasjonen det søkes refusjon for. Den spanske populasjonen besto
nesten bare av menn (98 %), var i gjennomsnitt 66 år og hadde alvorlig eller meget
alvorlig KOLS med FEV I i gjennomsnitt på 33 %. Det er liten grunn til å tro at dette
er representative kjennetegn for pasientene det er søkt refusjon for: disse vil bla
inkludere flere kvinner og ha mindre alvorlig KOLS. Det er også grunn til å tro at
disse kjennetegnene vil påvirke mortaliteten — dette gjelder særlig alvorlighet av
sykdommen. Flere studier viser at jo lavere FEV1 er, jo høyere er dødeligheten. Man
kan derfor mistenke at den spanske studien overdriver dødeligheten.
Mulig svak datakvalitet. Den spanske observasjonsstudien hadde livskvalitet, ikke
dødelighet som primært endepunkt. Studien rapporterer heller ikke mortalitetsrater.
Hvordan Mölken i sin helseøkonomiske analyse har kommet fram til en ett års
mortalitetsrate på 25 per 1000 er ikke beskrevet. Det er denne raten Novartis har
benyttet. Den spanske studien hadde et frafall på 55 pasienter eller 12,6 %. Hvordan
disse er håndtert i forbindelse med beregning av mortalitetsraten er ikke beskrevet.
Kun mortalitetsraten for pasienter med alvorlig KOLS er bygget på den spanske
studien, mens mortalitetsrater for moderat og meget alvorlig KOLS er basert på
antagelser gjort av Mölken og som ikke er beskrevet i detalj.

Novartis har valgt å bruke de spanske tallene da de ikke fant tilsvarende norske tall. De er
imidlertid enige i at det er en svakhet at det ikke benyttes norske mortalitetstall for KOLS-
pasienter. Novartis viser imidlertid til GSKs refusjonssøknad for Seretide der man baserte
KOLS-relatert dødelighet på TORCH-studien (9) der 163 av pasientene var norske. En
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sammenlikning av mortalitetsratene i den spanske studien og TORCH-studien er gjort i tabell
6.

Tabell 6: Mortalitetsrater benyttet i Onbrez og Seretide modellene

KOLS stadium lige mortalitetsrater Kvartakvise
Seretide modell mortalitetsrater Onbrez

modell
Mild 0 %

Moderat 3,4 % 0,3 %

Alvorlig 5,4 % 0,6 %

Svært alvorlig 8,1 % 2,4 %

Kilde: Novartis

Bortsett fra for svært alvorlig KOLS har Novartis brukt lavere mortalitetsrater enn det som ble
brukt i Seretidesøknaden. Tabellen inkluderer imidlertid ikke mortalitetsrate for
normalbefolkningen som Novartis har lagt til tallene i tabellen. Tallene for normaldødelighet
er imidlertid såpass lave at når man legger til disse er fortsatt mortalitetsratene Novartis har
brukt lavere enn de som er brukt i Seretidsøknaden.

Mortalitetsratene er like for ulike behandlinger. Indirekte vil imidlertid indakaterol påvirke
dødeligheten fordi legemidlet antas å forsinke overgangen til mer alvorlige stadier og
mortaliteten stiger med alvorlighet av tilstanden. Modellen til Novartis gir som resultat at det
vinnes 0,00837 QALY ved bruk av indakaterol sammenliknet med salmeterol. Vunne leveår
utgjør 0,006 av disse, dvs. 72 %. Mesteparten av gevinsten kommer altså via effekt på
dødelighet. Jo høyere sykdomsspesifikk mortalitetsrater jo større gevinst ved å bruke
indakaterol.

Novartis har kjørt en sensitivitetsanalyse der man kun bruker de spanske mortalitetsratene. De
spanske tallene inneholder imidlertid ikke dødelighet fordelt på alder og kjønn, men gjelder
menn som i gjennomsnitt er 66 år. I sensitivitetsanalysen er mortalitetsraten dermed kun
variert med alvorlighet av sykdommen og normaldødeligheten er satt til null. Dette er en
antakelse som antagelig ikke holder. Alvorlighet av KOLS, kjønn og alder er alle faktorer
som påvirker dødeligheten i sterk grad. Man er derfor avhengig av at de to populasjonene er
like med hensyn på disse kjennetegnene for å kunne anta at mortalitetsratene i de to
populasjonene er like. Det er de som vi har sett ikke.

Selv om det ikke finnes mortalitetstall for norske KOLS-pasienter finnes det en rekke andre
mulig kilder som kan antas å være bedre enn de spanske tallene. Mölken analyserer
kostnadseffektiviteten av 3 KOLS-legemidler i Spania, det er dermed naturlig at hun velger en
spansk mortalitetsstudie. Det er imidlertid ingen grunn til at Novartis skal gjøre det samme.
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Blant sentrale studier av mortalitet hos KOLS-pasienter er observasjonsstudiene NHANES
(15) og Cardiovascular Health Study (16) fra USA og enkelte store randomisert studier som
TORCH og ISOLDE (17). Det finnes også en svensk langvarig observasjonsstudie — OLIN-
studien (18). Den svenske observasjonsstudien ble gjort på personer i nordre del av Sverige.
Et utvalg av befolkningen ble kalt inn til undersøkelse og 266 personer som oppfylt GOLD-
kriteriene for KOLS ble fulgt opp i 20 år. Ved studiestart var pasientene gjennomsnittlig 56 år
men tilhørte 3 kohorter på 35, 50 og 65 år. 36 % var kvinner. Gjennomsnittlig FEV1 var 71 %
og kun 13 % hadde alvorlig eller meget alvorlig KOLS. Personene i den svenske studien
likner antagelig mye mer pasientene som er aktuelle for behandling med indakaterol enn
pasientene i den spanske studien. Personene i den spanske studien var også pasienter ved
sekundære eller tertiære oppfølgingssentre (dvs, spesialister eller sykehus).

Det er godt dokumentert at mortaliteten øker med alvorligheten av sykdommen. Den svenske
studien viser at sykdommens alvorlighet er sterkt korrelert med dødelighet. Når man
kontrollerte for alder, kjønn, lungefunksjon, røykevaner, hjertekarsykdom og familiehistorie
av kronisk obstruktiv lungesykdom og sosio-økonomisk status ga 1 % lavere FEV1 en
hasardrate på 1,023. Bruker man stadium I som referanse var hasardraten 1,52 for stadium II,
2,53 for stadium III og 7,29 for stadium IV. Man fant en høyere overlevelsesrate enn i studier
av pasienter med KOLS identifisert ved sykehus eller spesialistsentre. Dette skyldes antagelig
at en større prosent hadde mild eller moderat sykdom i denne studien. Ut fra dette er det grunn
til å forvente at mortaliteten er vesentlig høyere i den spanske studien enn i den svenske. Flere
studier har vist at 5-års mortalitet hos pasienter med alvorlig KOLS som følges opp ved
sykehus er 50 % eller mer (18). Dette gir en årlig mortalitetsrate på minst 0,139.

I den spanske studien var det 45 av 436 pasienter som døde i løpet av 2 år. Dette gir en årlig
mortalitetsrate på 0,054. Mölken beregner en mortalitetsrate på 0,025 som brukes i Novartis
modell. Hvordan Mölken kommer fram til denne mortalitetsraten er ikke beskrevet.
Mortalitetsraten i den spanske studien og særlig tallene som brukes i søknaden er derfor
vesentlig lavere enn det en skulle forvente i en slik populasjon. En grunn til dette kan være at
mortalitetsraten øker over tid. Beregning av årlig mortalitetsrate ut fra 5 års data basert på
antagelse om linearitet vil dermed kunne gi for høy mortalitet de første 2 årene. Det reiser
imidlertid også spørsmål om 2 års oppfølgingstid slik man hadde i den spanske studien er for
kort for vårt formål.

Tabell 7. Andel døde etter 20 år o årli e mortalitetsrater fra OLIN-studien 19 .
KOLS-
stadium Andel død etter 20 år Årlihasardrate Årli e rater bentet av Novartis

1 0,406 0,026 0,010
2 0,567 0,042 0,022
3 0,792 0,079 0,034
4 0,833 0,089 0,106
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Mortalitetsrater i den svenske studien er gjengitt i tabell 7. Tabellen viser også
mortalitetsraten brukt av Novartis som er framkommet ved å legge mortalitetsrate for normale
63-åringer lagt til mortalitetsrater for ulike KOLS-stadier hentet fra den spanske studien. Som
vi ser er mortalitetsraten som Novartis bruker, stort sett lavere enn den man finner i den
svenske studien, med unntak av for KOLS-stadium 4. Dette er overraskende, men kan altså
skyldes svakheter ved den spanske studien. Konsekvensene av dette er diskutert i punkt 5.5.

De sykdomsspesifikke mortalitetsratene som er brukt har altså en rekke svakheter. Samlet sett
ser de imidlertid ut til å gi noe for lave mortalitetsrater.

Død i forbindelse med eksaserbasjoner

Risiko for død i Novartis analyse er modellert ut fra KOLS-stadium definert ved FEV1.
Eksaserbasjoner gir dermed ikke øket risiko for å dø. En spansk studie viste imidlertid at
pasienter med 3 eller flere eksaserbasjoner hadde høyere risiko for å dø i løpet av 5 år enn
personer uten eksaserbasjoner (20). Denne antagelsen holder dermed antagelig ikke.

Novartis mener inklusjon av risiko for å dø av eksaserbasjoner kunne medføre en fare for
dobbelttelling. Dette skulle imidlertid være mulig å unngå hvis man f. eks hadde resultater fra
regresjonsanalyser som kontrollerte for FEVI. Siden indakaterol ikke er vist å ha bedre effekt
på eksaserbasjoner er det en fare for at dette overdriver kostnadseffektiviteten av indakaterol.
Det kan også utgjøre en konkurrerende risiko til død knyttet til FEVI slik at noe av effekten
av indakaterol via dødelighet svekkes. Samlet dødelighet i de ulike stadiene vil være riktig,
men hvis man ikke modellerer dødelighet under eksaserbasjoner vil konsekvensene av at ulike
legemidler eventuelt gir ulik rate av eksaserbasjoner viskes ut.

5.2.3 Effekt på eksaserbasjoner

Moderate og alvorlige eksaserbasjoner fører til legebesøk, medikamentell behandling og
sykehusinnleggelser. Eksaserbasjoner og da særlig alvorlige eksaserbasjoner som fører til
sykehusinnleggelser er identifisert som den ledende kostnadsdriveren innen KOLS (21).
Pasientene har også lavere livskvalitet i perioden med eksaserbasjon.

Effekten på eksaserbasjoner er modellert i flere trinn. Først har man antatt at raten av
eksaserbasjoner hos de som ikke rar behandling med indakaterol, salmeterol, formoterol eller
tiotropium tilsvarer raten i placeboarmene i de tre kliniske studiene på indakaterol. Ratene for
de tre studiene er gjengitt i tabell 8. Resultatene av modellen er beregnet for hver av de tre
sammenlikningene for seg (indakaterol vs salmeterol, indakaterol vs. tiotropium osv) slik at
resultatene fra de ulike studiene under benyttes avhengig av hvilken sammenlikning som
gjøres.
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Tabell 8. Raten moderate oalvorli e eksaserbas'oner i lacebo ruen i studiene
StudieAntall eksaserbasjoner perJustert rate eksaserbasjoner

asienter år ilacebo ruen
INHANCE
tiotro ium

0,72 1,33

INVOLVE
formoterol

0,74 1,06

INLIGHT-2
salmeterol

0,60 1,02

Studiene på indakaterol oppgir ikke rate av eksaserbasjoner hos pasienter med ulik alvorlighet
av KOLS. Det antas derfor at raten eksaserbasjoner er lik for alle nivåer av alvorlighet.
Svenske observasjonsstudier har imidlertid vist at de med alvorlig KOLS hyppigere ra r
eksaserbasjoner og at de hyppigere får alvorlige eksaserbasjoner (19). Novartis antagelse om
lik rate eksaserbasjoner ser derfor ikke ut til å holde. Novartis antar denne antagelsen er
konservativ siden indakaterol i større grad forhindrer forverringen av sykdommen og det er
rimelig å anta at hyppigheten av eksaserbasjoner øker med alvorlighet. Siden det ikke er vist
at indakaterol har bedre effekt enn alternativene på eksaserbasjoner er det etter
Legemiddelverkets mening usikkert om dette faktisk er tilfelle.

Fordelingen av type eksaserbasjoner i forhold til alvorlighet beregnes ut fra en samlet analyse
av alle de tre kliniske studiene. Denne er gjengitt i tabell 6.

Tabell 9. Fordelin
Alvorlighet

av eksaserbas'oner i orhold til alvorli het
Andel eksaserbasjoner som
er moderat alvorli e

Andel eksaserbasjoner som
er alvorli e

Mild 100 % 0 %
Moderat 94 % 6 %
Alvorli 92 % 8 %
Me et alvorli 91 % 9 %

Til slutt justeres raten eksaserbasjoner i behandlingsarmene ved å bruke relativ risiko fra de
kliniske studiene.
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Tabell 10: Relativ risiko or eksaserbas'on i de orsk.elli e behandlin sarmene

INHANCE

Relativ risiko 95 % KI Justert relativ
risiko

Indakaterol 150 cg vs. Placebo 0.67 0.46-0.99 0,71
Indakaterol 300 cg vs. Placebo 0.75 0.51-1.08 0,65
Tiotropium vs. Placebo 0.70 0.48-1.03 0,69

INVOLVE




Indakaterol 300 cg vs. Placebo 0.82 0.63-1.06 0,76
Formoterol vs. Placebo 0.75 0.58-0.99 0.74

INLIGHT-2




Indakaterol 150 mcg vs.Placebo 0.75 0.46-1.21 0,65
Salmeterol vs. Placebo 0.63 0.38-1.05 0,65
Kilde: Refusjonssøknaden





Punktestimatene benyttes i modellen slik at indakterol f. eks gir større risiko for
eksaserbasjoner enn formoterol og salmeterol.

I de kliniske studiene presenteres også tall for relativ risiko som er justert for at frafallet var
størst i placeboarmene. Som de framgår av tabellen avviker de justerte tallene for relativ
risiko litt fra de ujusterte. Novartis har valgt å bruke de ujusterte fordi dette gir det mest
konservative relative risikoestimatet for eksaserbasjoner for indakaterol.

Raten eksaserbasjoner i studiene på indakaterol er relativt lav. En oversikt over 9 studier av
eksaserbasjoner fant rater som lå mellom 0,5 per pasient per år og 3,5 (20). Forklaringer som
ble gitt på variasjonene var:

Om man inkluderte pasienter med KOLS etter strenge kriterier eller inkluderte mer
uselekterte pasienter
Om eksaserbasjoner ble målt basert på hukommelse eller aktiv overvåking og hvor
ofte pasientene ble fulgt opp. Aktiv overvåking ga høyere eksaserbasjonssrater.
Om man brukte symptombasert definisjon av eksaserbasjon eller en behandlingsbasert
definisjon. Behandlingsbasert definisjoner (dvs. definisjon ut fra sykehusinnleggelser
og legebesøk) ga lavere eksaserbasjonsrater.

Definisjonen av eksaserbasjoner i INVOLVE-studien og INHANCE-studien var en blanding
av symptombasert og behandlingsbasert og også en blanding av hukommelse og aktiv
overvåking og er vanskelig å karakterisere ut fra inndelingen over.

I en svensk observasjonsstudie fant man en rate av moderate og alvorlige eksaserbasjoner på
1,8 per pasient per år (19). Definisjonen av moderate og alvorlige eksaserbasjoner var rent
behandlingsbasert og verifisert ved pasientjournaler. At studien var basert på hukommelse
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påvirker derfor antagelig ikke målingen av moderate og alvorlige eksaserbasjoner. I studiene
på indakaterol lå imidlertid eksaserbasjonsraten i placebogruppen mellom 0,6 og 0,74.
Årsaken til denne forskjellen kan være flere:

Frafallet i de randomiserte kliniske studiene er størst i placeboarmen noe som kan
gjøre at eksaserbasjonsraten i placebogruppen underdrives! I INHANCEstudien er det
f. eks gjort en justering for frafall som gir rate eksaserbasjoner på 1,33, noe som er
vesentlig høyere enn den ujusterte raten som Novartis har brukt.
Behandlingen av KOLS-pasienter kan generelt ha blitt bedre fra år 2000 da den
svenske observasjonsstudie ble gjort.
De randomiserte kliniske studiene kan gjennom sine eksklusjons- og
inklusjonskriterier har fått mer selekterte pasienter med færre eksaserbasjoner.
Studiene på indakaterol ekskluderte pasienter med lufiveisinfeksjon,
sykehusinnleggelse for eksaserbasjon i de 6 siste ukene før studiestart. Pasienter som
hadde brukt orale kortikosteroider eller endret bruk av inhalasjonssteroider i den siste
måneden før studien og pasienter med astma ble også ekskludert.
Hyppig og aktiv overvåking og symptombaserte definisjoner gir høye
eksaserbasjonsrater. De kliniske studiene av indakaterol er vanskelig å kategorisere ut
fra denne inndelingen.

Fordi eksaserbasjoner er det viktigste kostnadsdriver ved KOLS er modellering både av det
absolutte nivået eksaserbasjoner og den relative risikoen ved behandling med indakaterol av
stor betydning. Det er derfor viktig å avklare hvordan eksaserbasjonsraten i modellen
forholder seg til norsk klinisk praksis. Dette er ikke vurdert av Novartis. Novartis har ifølge
klokkestoppsvaret ikke funnet gode data som viser eksaserbasjonsrate for norske KOLS-
pasienter.

Det er gjort sensitivitetsanalyser med justerte rater og relativ risiko for eksaserbasjoner.

5.2.4 Livskvalitet

Livskvalitetsverdier er hentet fra de tre kliniske studiene og er beregnet ved gjennomsnittet av
samtlige pasienter fordelt på KOLS-stadium. Livskvalitetsverdiene ble målt ved EQ-5D og
det er benyttet verdsetting fra studier på den britiske befolkningen.

Tabell I I . Livskvalitetsverdier for ulike KOLS
- stadier

KOLS-stadium EQ-5D
verdi

Stadium I 0,82
Stadium 2 0,80
Stadium 3 0,77
Stadium 4 0,74
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Pasientene fylte selv ut EQ-5D skjemaene i forbindelse med flere av oppfølgingene i hver av
studiene. Man la sammen EQ-5D verdier for alle pasienter i ett sykdomsstadium på tvers av
studier og behandlingsarmer og gjennomsnitt ble beregnet. Pasienter som opplevde
eksaserbasjon ble ekskludert.

I sensitivitetsanalyser varieres livskvalitetsverdiene innenfor 95 % konfidensintervall som
imidlertid ikke oppgis. Det er imidlertid en rekke muligheter for systematiske skjevheter når
det gjelder måling av livskvalitetsverdier. Pickard finner f. eks i en meta-analyse av
livskvalitetsstudier på pasienter med KOLS og astma andre verdier enn de Novartis finner
(22). Variasjon av verdiene innenfor 95 % konfidensintervall antas derfor ikke å gi et godt
bilde av usikkerheten.

Effekten av indakaterol er modellert via effekt på FEV1 og utsettelse av overgangen til
alvorligere tilstander. Livskvalitet vil derfor påvirke resultatene av modellen særlig gjennom
forskjellen mellom livskvalitetsverdiene for tilstandene. Sensitivitetsanalysene viser, som
forventet, at så lenge man justerer verdien til alle tilstander omtrent like mye opp eller ned
samtidig påvirker dette resultatene i beskjeden grad.

At det er forskjellene som slår ut vises også av at når man kun varierer verdiene for
tilstandene en og en påvirker dette for to av stadiene resultatene minst like mye som når man
varierer alle samtidig (dvs, alle har lav verdi eller alle høy). Pga stor usikkerhet rundt
livskvalitetsverdier er det derfor ønskelig å se effekten av å øke eller minske alle forskjeller
samtidig og at verdiene justeres med mer enn 95 % konfidensintervall tilsier.

Livskvalitetstap ved eksaserbasjoner er hentet fra en artikkel av Rutten van Mölken(23).
Studien finner nytteverdier ved helseprofiler som kombinerer alvorlighet av sykdom, antall
ikke-alvorlige eksaserbasjoner og antall alvorlige eksaserbasjoner. Helseprofilene har et
tidsperspektiv på ett år. Man finner f. eks at en tilstand med en alvorlig eksaserbasjon i løpet
av et år gir et nyttetap på 0,042 (23). Det beregnede nyttetapet for en helseprofil med en
eksaserbasjon dekker dermed ett helt år.

Novartis antar et nyttetap ved eksaserbasjon som kun varer en syklus, dvs. 12 uker. Nyttetapet
fra Mölken på 0,042 benyttes i sin helhet i inneværende syklus. Dette synes ikke riktig i og
med at studien til Rutten-van Mölken finner nyttetapet knyttet til en eksaserbasjon fordelt på
et helt år. For å få et nyttetap på 0,04 fordelt på et helt år må nyttetapet i løpet av et kvartal
være 0,16. Novartis har dermed ikke inkludert det fulle nyttetapet ved eksaserbasjoner.
Avhengig av legemidlenes effekt på eksaserbasjoner kan dette være til fordel eller ulempe for
indakaterol. Med de ujusterte relative risikoene for eksaserbasjoner er det til fordel for
indakaterol.

Novartis mener bruk av det fulle nyttetapet på 0,16 vil overdrive nyttetapet for pasienter som
har flere eksaserbasjoner. Legemiddelverket er ikke nødvendigvis enig i dette da man i tillegg
må gjøre antagelser om hvordan flere hendelser slår ut i nyttetap. Dette er vanlig i
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helseøkonomisk modellering og det finnes flere mulige antagelser om dette. En mulighet er
ikke å gjøre tillegg i tapet ved flere eksaserbasjoner.

Tabell 12. N tteta ved eksaserbasjoner
Tap per
kvartal

Moderat -0,01
Alvorli -0,042

Det gjøres sensitivitetsanalyse av nyttetapet ved eksaserbasjoner.

5.3 Analysens kostnadsperspektiv

5.4 Kostnader

De viktigste kostnadsdriverne ved KOLS er alvorlighet av sykdommen og eksaserbasjoner.
Kostnadene øker betydelig med alvorlighet og særlig når man går fra moderat til alvorlig
sykdom (21). Dette henger særlig sammen med at jo mer alvorlig sykdommen blir jo mer vil
sykehus- og oksygenbehandling være påkrevd (21).

Eksaserbasjoner er en viktig kostnadsdriver og jo mer alvorlig eksaserbasjonen er jo mer
kostbare er de (21).

5.4.1 Direkte kostnader

5.4.1.1 Legemiddelkostnader

Tabell 13. Le emiddelkostnader
Maks

Antall aup Kostnad Antall doser Kostnad per
Le emiddel St rke doser aknin er da er da da eks mva

Salmeterol 50 mc 60 249,7 8,32 2 6,66

Formoterol 9 mc 180 760 4,22 1 3,38

Formoterol 9 mc 180 760 8,44 2 6,76

Tiotro ium 18 mc 90 1220 13,56 1 10,84

Indakaterol 150 mc 90 1015,9 11,29 1 9,03

Indakaterol 300 mc 90 1015,9 11,29 1 9,03

Gjeldende maksimalpriser er vist i tabellen. Prisene for tiotropium, formoterol og salmeterol
har gått ned siden Novartis sendte inn søknaden. Novartis hadde benyttet følgende priser:
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tiotropium 11,93, salmeterol 8,22 og formoterol 7,4 kroner per dag inkl. mva. I forbindelse
med prisnedgangen for alternativene tilbyr Novartis i klokkestoppsvaret en refusjonspris på
8,01 kr per dag eksklusive mva.

Legemiddelkostnad er en av de parametrene modellens resultater er mest følsom for.

5.4.1.2 Kostnader til rutinemessig behandling

Sammenliknet med Janssons svenske studie (24) ligger Novartis kostnader til
sykehus/eksaserbasjoner vesentlig lavere og rutinemessig behandling vesentlig høyere. Dette
er til fordel for indakaterol. Totalkostnadene er imidlertid relativt like.

Følgende kostnader til rutinemessig behandling (se tabell 14) beregnes av Novartis for ulike
stadier av KOLS ved å multiplisere enhetskostnader med data for ressursbruk per pasient.

Tabell 14. Årli e kostnader til rutinemessig behandling
KOLS-stadium Kostnad

kroner
Stadium 1 1 497
Stadium 2 1 474
Stadium 3 3 736
Stadium 4 11 393

Årlig antall allmennlege- og spesialistbesøk samlet er hentet fra Jansson (24), mens
fordelingen er hentet fra BOLD-studien (25). BOLD var en multinasjonal studie av
ressursbruk ved KOLS. Den norske delen besto av et representativt utvalg av befolkningen i
Bergen over 40 år. Ressursdata ble innsamlet via intervjuer som dekket de forutgående 12
måneder. I alt var det 658 pasienter som ble ansett som fulle respondere og 19 % av disse
hadde KOLS.
Ressursbruk for oksygenbehandling hentes også fra Jansson mens forbruk av
inhalasjonssteroider er hentet fra den norske delen av BOLD-studien. Antall
spirometriundersøkelser per år er antagelser gjort av Novartis. Det er også regnet med 1
influensavaksine per år.

5.4.1.3 Eksaserbasjonskostnader

Ressursbruk ved en eksaserbasjon er hentet fra den norske delen av BOLD-studien (25) og er
gjengitt i tabellen under.

Tabell 15. Ressursbruk ved eksaserbas'oner
Ressurs Moderat Alvorlig

eksaserbas'on eksaserbas'on
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Telefon kontakt med
le e

0,2 0,2

Antibiotika kur 0,5 1
Orale steroider 0,9 1
Le ebesøk 1,5 3
S kehusohold 0 1
Kilde: refusjonssøknaden




Ved å multiplisere med enhetskostnader beregnes kostnadene for en moderat eksaserbasjon til
792 kroner og 37 583 kroner for en alvorlig eksaserbasjon.

Kostnadsdata fra analysen av indakaterol vs. salmeterol en gjengitt i tabell 16.
Eksaserbasjonskostnadene utgjør 17 — 19 % av de totale kostnadene. I en svensk studie anslår
Anderson at eksaserbasjoner står for 35 — 45 % av de totale helsetjenestekostnadene ved
KOLS (19). Anderson fant at 213 av kostnadene knyttet til eksaserbasjoner skyldtes
innleggelser i sykehus (19). Jansson fant at sykehusinnleggelser (som stort sett er knyttet til
eksaserbasjoner) sto for 37 % av helsetjenestekostnadene (24). Briggs fant at
sykehusinnleggelser knyttet til KOLS stor for 47 % av kostnadene i TORCH-studien (12).
Samlet gir dette en mistanke om at eksaserbasjonskostnadene er undervurdert i Novartis
analyse.

Forskjellen mellom andelen av totalkostnadene som skyldes eksaserbasjoner i BOLD og de
svenske studiene kommenteres av Nielsen (25). Han antar at den lave eksaserbasjonsraten i
BOLD-studien var hovedårsaken til forskjellen. Andersson fant at pasienter med FEV1 under
40 % hadde en årlig eksaserbasjonsrate på 2,7, mens pasienter med FEV under 50 % i BOLD-
studien hadde en årlig eksaserbasjonsrate på 0,04. Det spekuleres i om den lave
eksaserbasjonsraten skyldes bruk av hukommelsesdata eller bruk av et befolkningsutvalg. I en
sensitivitetsanalyse finner man at bruk av eksaserbasjonsrater fra Janssons studie gir 2,25
ganger høyere estimerte norske KOLS-kostnader. Når det gjelder ressursbruk per
eksaserbasjon og enhetskostnader er det ikke store forskjeller mellom BOLD og Andersson.
Novartis bruker imidlertid ikke eksaserbasjonsraten fra BOLD, men eksaserbasjonsraten som
er brukt er likevel lav sammenliknet med de svenske studiene. Ressursbruken knyttet til
eksaserbasjoner og enhetskostnadene som er brukt av Novartis ser dermed rimelige ut,
eksaserbasjonsraten som er brukt fører imidlertid til at eksaserbasjonskostnadenes andel av de
totale kostnadene kommer lavt ut sammenliknet med andre studier.

De med alvorlig KOLS har hyppigere eksaserbasjoner og deres eksaserbasjoner er oftere
alvorlige slik at personer med alvorlig KOLS rapporterte i gjennomsnitt 1 alvorlig
eksaserbasjon i løpet av 4,5 mnd i Andersons studie mot 0 — 0,125 for personer med mild til
moderat KOLS (19). Kostnadene ved alvorlige eksaserbasjoner er mye høyere enn for
moderate (19).
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Tabell 16. Kostnader over 3 år

Andel av Andel av
Jansson(24) Jansson

totale totale
Kostnadskom onent Indakaterol kostnader Salmeterol kostnader
Le emidler 8 130 40% 7 378

Vedlikehold 8 440 41% 8 884
Eksaserbas'oner 3 906 19% 3 408
Totale kostnader 20 476 19 670

	

38% Legemidler 8 777

	

Legebesøk, 5 055
oksygen

45% annet
17% Sykehus 8 102

21 934

Kostnader til omsorgstjenester (særlig hjemmehjelp) er ikke inkludert. En norsk pilotstudie av
29 KOLS-pasienter fant at 28 — 44 % hadde hatt behov for hjelp i hjemmet (av profesjonelle
eller frivillig hjelp) i løpet av en 12 ukers periode (26). Pasientene hadde gjennomsnittlig
forventet FEV1 på 56 %, var 63 år og 59 % var menn. At kostnader til omsorgstjenester ikke
er inkludert er antagelig i disfavor av indakaterol.

5.4.2 Produktivitetstap

Produktivitetstap er ikke inkludert i Novartis analyse selv om KOLS antagelig gir kostnader i
form av produksjonstap. En studie i Storbritannia fant at 44 % av KOLS-pasienter var yngre
enn pensjonsalder og at de i gjennomsnitt tapte 12 arbeidsdager per pasient per år (21).
Jansson fant at produktivitetstap utgjorde hele 58 % av de totale sosiale kostnadene. En norsk
pilotstudie fant at 33 % av pasienter med KOLS hadde hatt sykefravær pga luftveisproblemer
siste 12 uker (26). Novartis antar at eksklusjonen av produksjonstap er konservativt. Fravær
fra jobben eller frafall fra arbeidslivet henger både sammen med alvorlighet av KOLS og
eksaserbasjoner. I og med at indakaterol reduserer forverringen av lungefunksjon, men ifølge
modelleringen er litt dårligere enn komparatorene når det gjelder eksaserbasjoner vil disse to
effektene antagelig ha motsatte virkninger på kostnadene. Samlet sett er det likevel grunn til å
tro at effekten via alvorlighet av sykdommen (fordi den er mer langvarig) er sterkest og at
utelukkelsen av produktivitetstap er konservativt.
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5.4.3 Legemiddelets kostnadseffektivitet

Tabe1117. Resultater hovedanal se indakaterol vs. salmeterol. N e riser.
Kostnad/QALYsOnbrezSerevent Forskjell

Legemiddelkostnad 7211,28 5977,92 1233,36

Kostnad
vedlikeholdsbehandling

8 440,57 8 883,67 -443,10

Kostnad
eksaserbasjoner

3 906,03 3 408,04 497,99

Total kostnad 19558 18270 1288

QALYs 2,150 2,142 0,00837

Leveår 2,737 2,731 0,006

Kostnad per QALY




153 849

Kilde: Refusjonssøknaden

Indakaterol gir en beskjeden QALY-gevinst på 0,008 QALY per pasient til en beskjeden
kostnadsøkning på 1 288 kroner. Dette gir en kostnad per QALY vunnet på ca 154 000
kroner. Leveårsgevinst er 0,005 eller 1,8 dager. Kostnadseffektivitetsratio gitt gamle priser
var 96 000 kroner per QALY. Pasientene i indakaterolarmen har forventet QALY på 2,15 i
løpet av de tre årene og forventet gjennomsnittlig leveår på 2,737. Gjennomsnittlig
livskvalitetsverdi er dermed 0,786.

5.5 Sensitivitetsanalyser

Det er gjort enveis sensitivitetsanalyser av sammenlikningen av indakaterol og salmeterol.
Det er ikke gjort sensitivitetsanalyser av de to andre sammenlikningene da komparator i disse
analysene kom vesentlig dårligere ut enn salmeterol og det antas at alle scenarier som vil gi
kostnadseffektive resultater vs. salmeterol også vil gi kostnadseffektive resultater mot de to
andre altemativene.

Legemiddelverket omtaler her kun de variablene som modellens resultater viser seg å være
særlig sensitive for. Dette er følgende antagelser og sensitivitetsanalyser:

1. Effekt av indakaterol på FEV1. Sensitivitetsanalysen bruker lav og høy verdi fra 95 %
KI fra INLIGHT-2 studien.
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Effekt av indakaterol på eksaserbasjoner. Sensitivitetsanalysen bruker lav og høy verdi
fra 95 % KI fra INLIGHT-2 studien.
Tidsperspektiv. Varieres fra 1 år til 30 år.
Legemiddelkostnad for indakaterol varieres med +/- 10 %.
Ingen overdødelighet av KOLS.

Resultatene av disse sensitivitetsanalysene er gjengitt i tabell 18.

Tabell 18. Resultater av enveis sensitivitetsanal ser. N e
Lav verdi

Resultat hovedanal se153 849

riser.
Hø verdi

Effekt av indakaterol på 94 408 243 423
FEV1




Effekt av indakaterol på
eksaserbas'oner

Dominant 535 155

Tids ers ektiv 273 039 35 104
Legemiddelkostnad
indakaterol

67 728 239 862

In en overdødeliet 331 914




Modellen er lite sensitiv for variasjoner i livskvalitetsverdier. Som forventet bedres
kostnadseffektiviteten ved lengre tidsperspektiv. Modellen er særlig sensitiv for antagelsene
om effekten av indakaterol på eksaserbasjoner.

Det gjøres også en probabilistisk analyse der følgende variable og fordelinger er inkludert.

Tabell 19. Parametre o ordelin er i den robabilistiske sensitivitetsanal sen.
Parameter Fordelin
Endrin i tilstand 1. s klus — Onbrez/Serevent FEV1 effekt Dirichlet
Relativ risiko eksaserbas'oner Onbrez/Serevent Lo Normal
Dro out rate Beta
Mortalitetsrisiko Beta
Kostnader le emidler, vedlikehold o eksaserbas'on Gamma
Livskvalitet KOLS stadier o eksaserbas'on Beta
Arli forverrelse av FEV1 Normal

Ved en betaligsvillighet på 350 000 kroner per QALY vunnet er det ca 67 % sannsynlighet for
at indakaterol er kostnadseffektivt sammenliknet med salmeterol. Ved betalingsvillighet på
500 000 kroner er sannsynligheten 75 %.
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Etter forespørsel fra Legemiddelverket har Novartis gjort noen ekstra sensitivitetsanalyser.

Når man kun bruker de spanske mortalitetsratene (dvs, unngår faren for dobbelttelling
ved ikke å legge til mortalitetsrater fra en norsk normalpopulasjon) endres resultatene
svært lite, men antall QALY vunnet ved bruk av indakaterol øker fra 0,00837 til
0,008561 og kostnadseffektivitetsratioen synker til 153 158 kroner.
Når man bruker samme mortalitetsrater som GSK brukte i sin modell for Seretide
faller kostnaden per QALY til 151 000 kroner.
Når man bruker en høyere KOLS-spesifikk dødelighet fra OLIN-studien øker antall
QALY-vunnet fra 0,00837 til 0,008722 og kostnadseffektivitetsration synker til ca
137 000 kroner per QALY vunnet.

Disse resultatene kan forklares på følgende måte. Når man reduserer normalmortaliteten som
er felles for alle behandlingsarmene er det rimelig å forvente at personene lever lengre. Dette
er også tilfelle ved at antall kvalitetsjustert leveår i modellen øker fra 2,15 til 2,19 for
indakaterolarmen og 2,142 til 2,182 i salmeterolarmen når man trekker ut
normaldødeligheten. Dermed vil det også bli flere pasienter i indakaterolgruppen som
opplever bedret FEV1. Lav normaldødelighet er dermed til fordel for indakaterol. Dette vises
ved resultatene i punkt 1 der man fierner normaldødeligheten.

Lav sykdomsspesifikk dødelighet vil imidlertid ha den motsatte effekten. Fordi indakaterol
forsinker overgangen til mer alvorlige stadier av sykdommen med høyere dødelighet er det
også rimelig å anta at jo lavere den spesifikke mortaliteten er jo mindre blir forskjellen
mellom indakaterol og salmeterol. Dette vises ved resultatene i punkt 2 og 3.

Novartis ser ut til å ha brukt en relativt lav mortalitetsrate sammenliknet med den svenske
OLIN-studien og f. eks analysen for Seretide. Dette ser ut til å være i disfavør av indakaterol.
Dette skyldes den lave sykdomsspesifikk mortalitetsrate som er brukt.

Dersom er bruker justerte eksaserbasjonsrater og relativ risiko basert på de justerte
ratene synker kostnad per QALY til 77 000. Dette skyldes at indakaterol kommer
bedre ut på relativ risiko når man bruker de justerte tallene.
Dersom man benytter hele nyttetapet ved eksaserbasjoner fra Mölken på 0,16 øker
kostnad per QALY til 187 000 kroner.

Effekten av indakaterol på eksaserbasjoner er usikker og modellens resultater er særlig følsom
for verdiene på denne variabelen. Ved bruk av høye verdier for relativ risiko blir
kostnadseffektivitetsratioen relativt høy. Novartis har antagelig brukt en lav
eksaserbasjonsrate og det ville antagelig være riktigere å bruke de justerte
eksaserbasjonsratene. Da bør man imidlertid også bruke relativ risiko basert på de justerte
tallene, noe som gjør at indakaterol kommer noe bedre ut. Totalt sett oppveier endringen i den
relative risikoen endringen i den absolutte raten slik at antagelsene som er gjort samlet sett ser
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ut til å være konservative. Den høye kostnadseffektivitetsratioen i sensitivitetsanalysen
framstår dermed som mindre sannsynlig.

6 DISKUSJON

6.1 En totalvurdering (og drøfting av søknadens begrensninger og
metodesvakheter)

Novartis har på flere punkter i analysen gjort konservative antakelser som er til disfavør for
indakaterol. Dette gjelder:

Valg av en kort tidshorisont
Bruke av relativt lave sykdomsspesifikke mortalitetsrater.
Valg av absolutt rate og relativ risiko for eksaserbasjoner.
Produktivitetsendringer og kostnader til omsorgstjenester er ikke inkludert

På den annen side er det også i flere tilfeller gjort antagelser som kan være til fordel for
indakaterol:

Nyttetapet ved eksaserbasjoner kan være satt for lavt
Kostnadene ved eksaserbasjoner synes sammenliknet med andre studier å være lave
sett i forhold til vedlikeholdskostnadene.
Den relative effekten av indakaterol på eksaserbasjoner er usikker.

Samlet sett virker det rimelig å anta at forutsetningene som er til fordel for indakaterol i stor
grad oppveies av de konservative forutsetningene og at kostnadseffektiviteten sammenliknet
med salmeterol ikke er vesentlig dårligere enn den som er beregnet i hovedaltemativet.
Effekten av indakaterol på eksaserbasjoner er usikker og modellens resultater er særlig følsom
for verdiene på denne variabelen. Ved bruk av høye verdier for relativ risiko blir
kostnadseffektivitetsratioen relativt høy. Det synes imidlertid mer rimelig å bruke justerte tall
for relativ risiko for eksaserbasjoner som gjør at indakaterol kommer en del bedre ut.

Resultatene i hovedalternativet regnes vanligvis som klart kostnadseffektive. I tillegg kommer
at indakaterol framstår som enda mer kostnadseffektivt i forhold til de to andre
sammenlikningsalternativene, formoterol og tiotropium.

Indakaterol kan komme til å fortrenge både salmeterol, formoterol og tiotropium.
Kostnadseffektiviteten av indakaterol sammenliknet med disse ulike legemidlene varierer.
Best er den i forhold til tiotropium fordi legemiddelkostnaden ved indakaterol er lavere enn
legemiddelkostnaden for tiotropium samtidig som indakaterol ga noe bedre effekt på FEV1.
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Den gjennomsnittlige kostnadseffektiviteten vil derfor avhenge av hvilke legemidler
indakaterol fortrenger. Salmeterol og formoterol selges mye i faste kombinasjoner med
kortikosteroider. Det er lite sannsynlig at indakaterol som foreløpig ikke selges i fast
kombinasjon vil fortrenge LABA-komponenten i disse faste kombinasjonene. I og med at
salmeterol og formeteol i løs kombinasjon har et moderat slag forventes det at indakaterol i
vel så stor grad vil fortrenge tiotropium. Dette vil gi en bedre kostnadseffektivitet enn i
analysen vs. salmeterol.

7 BUDSJETTKONSEKVENSER

Det er lite trolig indakaterol vil utkonkurrere LABA-elementet i de faste kombinasjonene av
LABA og inhalasjonssteroider (Seretide og Symbicort).

Når det gjelder pasienter hvor legen vurderer å starte opp behandling med en bronkodilator og
som har FEV1 < 65 % vil valget stå mellom LABA og tiotropium. Indakaterol kan her
komme inn som en konkurrent til tiotropium som har en betydelig vekst i salget. For pasienter
med FEVI mellom 65 % og 80 % vil indakaterol antagelig fortrenge tiotropium i mindre grad
fordi tiotropium ikke har refusjon for disse pasientene. Her kan indakaterol komme til å
fortrenge salmeterol og formoterol alene eller som del av en løs kombinasjon. Men
salgspotensialet er her likevel begenset fordi salmeterol og formoterol selges i relativt liten
grad — antall brukere var f. eks i 2009 bare ca 50 % av tiotropium.

Gitt prisen Novartis har tilbudt koster indakaterol 2,27 kroner mindre per dag enn tiotropium,
men 2,85 — 2,97 kroner mer enn salmeterol og formoterol. I og med at det er sannsynlig at
indakaterol i større grad vil fortrenge tiotropium enn salmeterol og formoterol antar
Legemiddelverket at refusjon for indakaterol samlet sett ikke vil føre til merutgifter på
folketrygdens budsjett. Legemiddelverket har dermed myndighet til å fatte vedtak i saken.



Statens legemiddelverk
Norwegian Medicines Agency •

2010/05025-9 LØ/LR/Lars 09-09-2010 side

	

Granum 35/37

8 KONKLUSJON

Legemiddelverket har vurdert refusjonsverdigheten til indakaterol og kommet til at
indakaterol oppfyller de faglige kriteriene for refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 for
voksne pasienter med etablert moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).

Statens legemiddelverk, 09-09-2010

/.\ {A,
Krisiin Svanqv e.f.)
seksjonssjef

(7vy) CAAAA.._
Lars Gran m
seniorrådgiver
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