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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 representere 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). 

http://www.legemiddelverket.no/
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OPPSUMMERING 

Formål:  

Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for dabigatran (Pradaxa) til forebygging av slag og 

systemisk emboli hos atrieflimmerpasienter etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om 

stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. 

 

Medisinsk godkjent indikasjon: 

Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har 

gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. 

 

Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær 

atrieflimmer med en eller flere av følgende risikofaktorer: 

• tidligere slag, TIA (transient ischemic attack) eller systemisk emboli (SEE) 

• venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon < 40 % 

• symptomatisk hjertesvikt > New York Heart Association (NYHA) klasse 2 

• alder ≥ 75 år 

• alder ≥ 65 år og en av følgende: diabetes, koronarsykdom eller hypertensjon 

 

Denne rapporten og refusjonsvurderingen gjelder kun forebygging av slag og systemisk 

emboli ved atrieflimmer. 

 

Bakgrunn:  

Dabigatran eteksilat er et oralt prodrug uten farmakologisk aktivitet. Dabigatran er en 

potent, kompetitiv, reversibel direkte trombinhemmer som forebygger utviklingen av 

tromber. 

 

Dabigatran har fra tidligere indikasjon og refusjon for forebygging av venøs 

tromboembolisk sykdom ved planlagte hofte- og kneoperasjoner.  

 

Effekten av dabigatran på forebygging av slag og emboli ved atrieflimmer er vist gjennom 

en prospektiv, randomisert studie der dabigatran 110 mg BID (blindet) eller 150 mg BID 

(blindet) er sammenlignet med justert dose warfarin (INR 2,0-3,0) (åpen) gitt i median 2 år 

til over 18000 pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer og en tilleggsrisikofaktor.  

 

Søker har fremlagt helseøkonomiske analyser med warfarin som hovedsammenlikning. 

 

Resultat: 

Effekten i den aktuelle populasjonen av atrieflimmerpasienter i Norge er tilfredsstillende 

dokumentert gjennom resultatene i RE-LY-studien, selv om norsk pasientpopulasjon kan 

være noe eldre, og det kan oppnås noe bedre INR-kontroll for en del warfarinbehandlede 
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pasienter enn det gjennomsnittstallene i RE-LY-studien tilsier. Dabigatran synes å ha noe 

bedre effekt mht å forebygge slag og systemisk emboli enn warfarin med samme risiko for 

blødninger (150 mg dabigatran BID) eller sammenlignbar effekt som warfarin med noe 

lavere forekomst av blødninger (110 mg dabigatran BID).  

 

Den helseøkonomiske analysen som er fremlagt av søker, dekker etter Legemiddelverkets 

syn de fleste viktige aspekter for å belyse kostnadseffektiviteten av dabigatran i gitt 

pasientpopulasjon. 

 

Det er tatt utgangspunkt i et scenario der dabigatrandosen reduseres fra 150 mg BID til 110 

mg BID ved 80 år i henhold til godkjent preparatomtale. For å vurdere om kostnadene ved 

bruk av dabigatran står i forhold til kostnadene ved alternativ behandling, har 

Legemiddelverket laget sitt eget hovedscenario. Dette tar utgangspunkt i søkers 

hovedanalyse, men Legemiddelverket har endret følgende forutsetninger: 

 

- Unngåtte INR-kontrollkostnader per pasient ved bruk av dabigatran i stedet for 

warfarin er redusert fra søkers anslag på 8000 NOK per år til 3300 NOK per år  

- Estimatet for livskvalitet etter de minst alvorlige slagene er justert opp 

- Oppfølgingskostnader knyttet til de mest alvorlige hjerneslagene er justert ned 

- Kostnader og nyttetap knyttet til hjerteinfarkt er justert opp 

 

I Legemiddelverkets hovedscenario fremstår dabigatran som kostnadsbesparende, med ca. 

22000 NOK innspart per pasient i gjenstående leveår sammenlignet med warfarin. 

Samtidig oppnås en livskvalitetsgevinst på 0,22 QALYs per pasient i gjenstående leveår. 

Både kostnader og QALYs er diskontert med 4 % per år. Legemiddelkostnadene er 

betydelig høyere for dabigatran enn for warfarin. I analysen mer enn oppveies dette av 

innsparte kostnader til INR-monitorering og lavere kort- og langtidskostnader knyttet til 

hjerneslag og andre kliniske hendelser.  

 

Følgende momenter er undersøkt i Legemiddelverkets andre scenarioanalyser: 

- Noen pasienter kan ha en TTR (Tid i terapeutisk målområde) som ligger godt over 

gjennomsnittet i RE-LY-studien (64 %). Legemiddelverket har testet virkningen av 

dette på to måter. Tilgjengelige effektdata tilhørende 4. kvartil (cTTR >72,6 %) ble lagt 

inn i modellen i den grad det er mulig, gitt at tilgjengelige data i begrenset grad er 

overførbare til modellen. Den andre tilnærmingsmåten innebar å benytte søkers «real 

world adjusted warfarin control» og angi at 78,9 % av pasientene hadde INR mellom 2 

og 3. 

- I følge kliniske eksperter kan en betydelig andel pasienter få dosejustering til 110 mg 

BID allerede ved 75 år (individuelle vurderinger). Legemiddelverket har testet dette 

ved å undersøke kostnadseffektiviteten av 110 mg gitt til samtlige pasienter fra 

oppstart. 

- I modellen fremstår pasienter med CHADS2-score 2 og tidligere slag som 

pasientgruppen med dårligst kostnadseffektivitet. Legemiddelverket har testet 
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kostnadseffektiviteten hos denne pasientgruppen med de endrede forutsetningene som 

vårt hovedscenario innebærer. 

 

Også i disse scenarioanalysene fremstår dabigatran som kostnadseffektivt. 

 

Det synes å være sannsynlighetsovervekt for at dabigatran er kostnadseffektivt i forhold til 

warfarin med hensyn til å redusere risikoen for slag og systemisk emboli i den aktuelle 

populasjonen med atrieflimmerpasienter i Norge. De viktigste driverne for dette er 

kostnadene forbundet med INR-måling blant warfarinpasientene og helsegevinster og 

innsparinger knyttet til unngåtte hjerneslag.  

 

Søker har også gjort helseøkonomiske analyser der dabigatran blir sammenliknet med hhv. 

acetylsalisylsyre (ASA) og ingen behandling. Dabigatran kommer enda gunstigere ut i 

disse sammenlikningene enn i sammenlikningen med warfarin. Legemiddelverket vurderer 

at det er sannsynlig at dabigatran er kostnadseffektivt sammenliknet med hhv. ASA og 

ingen behandling.  

 

Alle analysene over er uten indirekte kostnader. Dette er blant annet kostnader knyttet til 

pasienters og pårørendes tidsbruk ved INR-kontroller. Dersom disse inkluderes, blir 

resultatene enda mer gunstige for dabigatran. 

 

Dabigatranbehandlingen skal ikke monitoreres på samme måte som warfarin. Dette 

forenkler behandlingen, men kan være av betydning for oppfølging og compliance i klinisk 

praksis. Etter Legemiddelverkets vurdering mangler det per i dag empiri for å tallfeste 

compliance for dabigatran i norsk klinisk praksis og i hvilken grad en eventuell lavere 

compliance vil påvirke relativ risiko for hendelser sammenliknet med warfarin. 

 

Det er usikkerhet knyttet til enkelte av forutsetningene i analysene, men med de data som 

foreligger i dag, anser Legemiddelverket at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at 

kostnadene ved bruk av dabigatran til forebygging av slag og emboli hos pasienter med 

atrieflimmer i henhold til indikasjon, står i et rimelig forhold til behandlingsmessig verdi 

og til kostnadene ved alternativ behandling. 

 

En vurdering av virkningene på folketrygdens legemiddelbudsjett tilsier at 

budsjettvirkningene blir godt over bagatellgrensen på 5 millioner kroner fem år etter 

innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Vedtak:  

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med dabigatran (Pradaxa) oppfyller 

kriterier for forhåndsgodkjent refusjon til forebygging av slag og emboli hos pasienter med 

atrieflimmer. Både søker og Legemiddelverket er enige i at virkningene på folketrygdens 

legemiddelbudsjett vil være godt over bagatellgrensen på 5 millioner kroner i år 5 etter 

innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 
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Den foreliggende søknaden om refusjon for dabigatran (Pradaxa) oppfyller dermed ikke 

vilkårene i legemiddelforskriften § 14-15 første ledd og kan dermed ikke innvilges. 

Søknaden vil bli behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utredning oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet jf. § 14-32. 
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SØKNADSLOGG 

Refusjonssøker: Boehringer Ingelheim  

                                 

Preparat:   Pradaxa   

Virkestoff:  dabigatran 

Indikasjon:     

Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos 

voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller 

total kneprotesekirurgi. 

 

Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter 

med ikke-valvulær atrieflimmer med en eller flere av følgende 

risikofaktorer: 

• tidligere slag, TIA (transient ischemic attack) eller systemisk 

emboli (SEE) 

• venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon < 40 % 

• symptomatisk hjertesvikt > New York Heart Association 

(NYHA) klasse 2 

• alder ≥ 75 år 

• alder ≥ 65 år og en av følgende: diabetes, koronarsykdom eller 

hypertensjon 

 

ATC-nr:     B01A E07 

 

Søknadsprosess:  Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 16-06-2011 

   Saksbehandling startet:   17-08-2011 

   Opphold i saksbehandlingen:   59 dager 

   Saken behandlet i Blåreseptnemnda:  18-11-2011 

Vedtak fattet:     21-05-2012 

Innstilling sendt til departementet:  21-05-2012 

       Saksbehandlingstid:    213 dager 

    

Møter:     

Det har vært avholdt møte med søker og modellmaker med hensikt å 

belyse modellens virkemåte i løpet av søknadsprosessen. Et 

telefonmøte med modellmaker og søker er også avholdt. 
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ORDLISTE 

 

AF Atrieflimmer 

AMI Akutt hjerteinfarkt 

ASA Acetylsalisylsyre  

Aspirin Acetylsalisylsyre 

BID Bis in die, to ganger om dagen 

CONCORT Consolidated Standards of Reporting Trials 

ECH Ekstrakraniell blødning (blødning annet sted enn i hjernen) 

HS Hemorragisk slag (hjerneblødning) 

ICH Intrakraniell blødning 

INR International normalized ratio 

IS Iskemisk slag (hjerneinfarkt) 

ITT Intention-to-treat 

mRS Modified Rankin scale 

SE Systemisk emboli/ embolisme  

TIA Transient ischemic attack (drypp) 

TTR Time in therapeutic range (for atrieflimmer er terapeutisk område:  

INR 2,0-3,0) 

VKA Vitamin-K antagonist (f.eks. warfarin) 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Slag og systemisk emboli som følge av atrieflimmer 

Atrieflimmer (AF) er den vanligste av hjerterytmeforstyrrelsene, og forekommer blant 1-2 

% av befolkningen i Europa (1). Anslagene for Norge varierer fra omlag 65000 (2) og til 

70- 82250 pasienter (3). Prevalensen er antatt å øke (dobles) de neste 50 år ettersom 

befolkningssammensetningens alder øker. Hjerneslag er den mest fryktede komplikasjonen 

av atrieflimmer. Atrieflimmerassosierte hjerneslag er ofte fatale, og pasienter som 

overlever, får gjerne i større grad nedsatt funksjonsevne og nye slag enn pasienter med 

andre bakenforliggende årsaker til iskemiske hjerneslag (1).   

 

Ikke-valvulær atrieflimmer betegner tilfellene der rytmeforstyrrelsen forekommer uten at 

det foreligger mitralstenose eller at pasienten har kunstige hjerteklaffer.  

 

Kommentar: Hjerneslag, og den økte risikoen for hjerneslag som atrieflimmer innebærer, 

anses å oppfylle Legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht alvorlighet. 

1.2 Behandling 

Gjeldende nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (4) 

anbefaler legemiddelbehandling avhengig av pasientenes utgangsrisiko basert på CHADS2. 

CHADS2 er mye benyttet skåringssystem, og stratifiserer pasientenes grad av risiko på 

følgende måte (4): 

 

C Hjertesvikt (chronic heart failure) 1 poeng 

H Hypertensjon 1 poeng 

A Alder >75 år 1 poeng 

D Diabetes 1 poeng 

S2 Hjerneinfarkt eller TIA (stroke or TIA) 2 poeng 

 

De nasjonale retningslinjene anbefaler warfarinbehandling til pasienter med høy risiko (2-6 

poeng). Pasienter med moderat risiko (1 poeng) bør også vurderes for warfarinbehandling 

eller platehemmende behandling (ASA), mens pasienter med lav risiko (0 poeng) bør få 

profylakse med ASA. 

 

De europeiske retningslinjene ble oppdatert i 2010, og skåringssystemet CHA2DS2-VASc 

ble tatt i bruk (1). Ytterligere risikofaktorer tas med i betraktningen for hvorvidt pasienten 

skal ha antikoagulasjonsbehandling. Alder vektlegges i større grad (det gis 2 poeng for 

alder > 75 år, 1 poeng for > 65 år), kjønn – kvinne – gis 1 poeng, de øvrige kategoriene gis 

poeng som i CHADS2.  
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C Hjertesvikt (chronic heart failure) 1 poeng 

H Hypertensjon 1 poeng 

A2 Alder > 75 år 2 poeng 

D Diabetes 1 poeng 

S2 Hjerneinfarkt eller TIA (stroke or TIA) 2 poeng 

V Vaskulær sykdom 1 poeng 

A Alder 65-75 år 1 poeng 

Sc Kjønn – kvinne (Sex category) 1 poeng 

 

Terskelen for antitrombotisk behandling senkes (warfarin foretrekkes framfor ASA fra 1 

poeng), samtidig som det defineres en lavrisikopopulasjon (0 poeng) der det ikke anbefales 

å gi antitrombotisk behandling. 

 

Kommentar: Ved kronisk atrieflimmer er det som regel behov for livslang behandling. 

Legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht varighet anses som oppfylt. 

1.2.1 Behandling med dabigatran (Pradaxa) 

Dabigatran eteksilat er et oralt prodrug uten farmakologisk aktivitet. Dabigatran er en 

potent, kompetitiv, reversibel direkte trombinhemmer og står for hovedaktiviteten i plasma 

(5). 

 

Siden trombin (serinprotease) muliggjør omdannelsen av fibrinogen til fibrin i 

koagulasjonskaskaden, vil en hemming av trombin forebygge utviklingen av tromber. 

Dabigatran hemmer også fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert 

plateaggregasjon. 

 

Til forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-valvulær 

atrieflimmer og en eller flere risikofaktorer, har dabigatran eteksilat godkjent to ulike 

styrker – 110 mg og 150 mg.  

 

Dosering (5) 
Anbefalt daglig dose gitt som langtidsbehandling er 300 mg tatt som én kapsel à 150 mg to 

ganger daglig. 

 

Pasienter mellom 75-80 år bør behandles med 300 mg tatt som én kapsel à 150 mg to 

ganger daglig. Eventuelt kan 220 mg tas som én kapsel à 110 mg to ganger daglig basert på 

en individuell vurdering av behandlende lege ved lav tromboembolisk risiko og økt 

blødningsrisiko. 

 

Pasienter ≥ 80 år bør behandles med 220 mg tatt som én kapsel à 110 mg to ganger daglig 

pga dokumentert økt blødningsrisiko ved bruk av høyere dose hos denne pasientgruppen. 
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Dabigatran eteksilat er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon 

(kreatininclearance (CrCL) < 30 ml/min), og nyrefunksjonstesting er påkrevet før oppstart 

av behandling og minimum årlig under pågående behandling. 

 

Bivirkninger (5) 

De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger, som forekommer hos ca. 16,5 % av 

pasientene med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og systemisk emboli. 

Andre vanlige bivirkninger (forekomst ≥ 1/100, < 1/10) er magesmerter, diaré, dyspepsi, 

kvalme og unormale leverfunksjonsverdier. 

 

Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og, avhengig av lokalisasjon, være 

invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i 

kliniske studier. 

 

I RE-LY-studien forekom det totale antall blødninger, større blødninger, samt livstruende 

og intrakranielle blødninger med en lavere frekvens hos pasienter som ble behandlet med 

dabigatran enn hos de som ble behandlet med warfarin. Risikoen for større GI-blødninger 

var derimot økt sammenlignet med warfarin, og ble primært observert hos pasienter ≥ 75 

år. 

 

Spesielle interaksjoner (5)  

Dabigatraneteksilat er et substrat av effluks transportproteinet P-gp. Samtidig 

administrering med sterke P-gp hemmere (slik som amiodaron, verapamil, kinidin, 

ketokonazol og klaritromycin) forventes å gi økt dabigatran plasmakonsentrasjon. 

 

Samtidig bruk av P-gp indusere (som rifampicin, johannesurt (Hypericum perforatum), 

karbamazepin eller fenytoin) er forventet å redusere plasmakonsentrasjonene av dabigatran 

og bør unngås. 

1.2.2 Behandling med komparator (warfarin) 

Warfarin har en bredere indikasjon enn dabigatran: 

 

Trombose og emboli: Tidsbegrenset behandling ved bl.a. akutt venetrombose og 

lungeemboli sammen med heparin eller lavmolekylært heparin, postoperativ trombose, 

akutt hjerteinfarkt (venetromboseprofylakse), som supplement til kirurgisk eller 

trombolytisk trombosebehandling og elektrokonvertering av atrieflimmer/flutter. 

Langtidsbehandling ved bl.a. residiverende venøs trombose og lungeemboli, klaffe- og 

karproteser (eventuelt i kombinasjon med acetylsalisylsyre), koronarsykdom, TIA 

(transitoriske iskemiske atakker) og perifere arterielle tromboser, sekundærprofylakse etter 

hjerteinfarkt og kronisk atrieflimmer (6). 
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Ved atrieflimmer tilstrebes «moderat antikoagulasjon», dvs. INR 2,5 (2,0-3,0). Vanlig 

vedlikeholdsdose er 1-4 tabletter (2,5 – 10 mg), men det er store individuelle variasjoner. 

Hele dagsdosen tas på en gang, og til samme tid hver dag. 

 

Kontroll av behandling: Koagulasjon måles før behandlingen startes og kontrolleres jevnlig 

hos velinnstilte pasienter hver 4.-8. uke. Varigheten av behandlingen retter seg etter den 

kliniske tilstand. Behandlingen kan seponeres brått (6). 

 

Warfarin har et smalt terapeutisk vindu og en rekke medikamenter gir interaksjon med 

warfarin. Innhold av vitamin K i matvarer vil kunne motvirke warfarins effekt, slik at et 

stabilt innhold av vitamin K i kostholdet er viktig for kontrollert effekt av warfarin. 

 

En oppdatert metaanalyse av Hart et al (7) anslår at warfarin justert til INR mellom 2 og 3 

reduserer risiko for slag med om lag 60 % blant atrieflimmerpasienter. 

 

Bivirkninger 

Antikoagulasjon er warfarins ønskede effekt ved terapeutisk bruk. Bivirkninger i form av 

blødninger er imidlertid hyppig rapportert. Blødninger som har ført til død, 

sykehusinnleggelse eller transfusjon er rapportert hos pasienter på langtidsbehandling med 

warfarin. 

1.2.3 Behandling med ASA/ ingen behandling 

Behandling med acetylsalisylsyre (ASA) anslås å redusere risiko for slag med om lag 20 % 

blant atrieflimmerpasienter (7). Behandling med ASA/ ingen behandling omtales ikke 

nærmere i dette avsnittet. Se avsnitt 2.2.1 og 3.1.5 for diskusjon av disse alternativene. 

 

1.3 Mål på INR-kontroll 

 

Beregning av TTR (tid i terapeutisk målområde) 

Siden warfarin har et smalt terapeutisk vindu, der for liten grad av antikoagulasjon (lav 

INR) gir økt risiko for tromboemboliske hendelser og for høy grad av antikoagulasjon (høy 

INR) gir økt risiko for blødninger, monitoreres INR hyppig hos pasienter som bruker 

warfarin. TTR (time in therapeutic range) er et mye brukt mål på INR-kontroll i kliniske 

studier, og kan brukes til å fastsette den andel av tiden en pasient har hatt INR verdier 

innenfor ønsket område (for eksempel 2,0 til 3,0). En mye brukt metode er Rosendaal 

metoden (8), der interpolering mellom pasientenes individuelle punktmålinger benyttes for 

å tildele TTR. 

 

Punktmålinger 

Refusjonssøker har lagt fram data fra Fürst medisinske laboratorium som viser at 58 % av 

deres INR-målinger ligger mellom 2,0-3,0. Tilsvarende har Bratland et al (9) undersøkt 
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materiale fra et legesenter i Arendal i perioden 1998-2004, og funnet at 57 % av INR-

verdiene var innenfor anbefalt område. Dette er punktmålinger, og ikke TTR-verdier.  

 

Punktmålinger for en enkelt pasient vil, så sant enkeltverdiene varierer mellom for lave og 

for høye verdier, gi et lavere estimat enn TTR, da det ikke blir allokert noe tid innenfor 

ønsket INR-område i perioden mellom en lav verdi og en høy verdi. Dette demonstreres av 

bl.a. Azar et al (10) som i et pasientmateriale bestående av 3725 pasienter med til sammen 

61471 INR-målinger, fant at punktmålinger («cumulative INRs») ga en INR-kontroll på 

63 %, mens Rosendaal metoden («linear change») ga INR-kontroll på 77 % basert på 

samme datasett.   

2 INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR DABIGATRAN (PRADAXA) 

Resultater fra RE-LY (Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant therapy) 

studien utgjør den sentrale effektdokumentasjonen for bruksområdet det er søkt refusjon 

for (11).  RE-LY var en multisenter, multinasjonal, randomisert, parallellgruppe studie som 

sammenlignet 2 blindede doser av dabigatran (110 mg eller 150 mg to ganger daglig) med 

warfarinbehandling (åpen) hos pasienter med atrieflimmer og moderat til høy risiko for 

slag og systemisk emboli.  

Hovedhensikten med studien var å fastslå om dabigatran var non-inferior i forhold til 

warfarin for reduksjon av de kombinerte endepunktene slag og systemisk emboli. En 

statistisk superiority-analyse ble også gjennomført. 

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier 

2.1.1 RE-LY hovedanalyse 

Totalt ble 18113 pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer og minimum en 

tilleggsrisikofaktor for slag randomisert i RE-LY-studien (11). Designet i studien var 

PROBE (Prospective, Open label, Blinded Endpoint Evaluation). Deltakerne ble 

randomisert i en av tre like store grupper: 

- Dabigatran 110 mg x 2, n= 6067 

- Dabigatran 150 mg x 2, n=6015 

- Warfarin, dosen justert til INR 2-3, n=6022 

 

Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 71,5 år og en gjennomsnittlig CHADS2 score 

på 2,1. Dette korresponderer med en årlig risiko for hjerneslag på omlag 3-5 % per år iht. 

internasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling (1). Ca. 1/3 av 

pasientpopulasjonen hadde CHADS2 score på 3 eller høyere. 22 % av pasientene hadde 

tidligere hatt slag, systemisk emboli eller TIA. Pasientpopulasjonen besto av 64 % menn, 

70 % hvite og 15 % fra Asia. Om lag 33 prosent hadde paroksysmal og 67 prosent hadde 

permanent/persisterende atrieflimmer. 32 % av pasientene hadde hjertesvikt, 23 % diabetes 
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mellitus, 79 % hypertensjon. Halvparten av pasientene var behandlet med antikoagulantia 

før inklusjon i studien. Av legemiddelbehandling for kardiovaskulære sykdommer ved 

studiestart var 40 % behandlet med acetylsalisylsyre (ASA), 44 % ble behandlet med 

statiner og 63 % med betablokkere. 20 % fikk ASA under hele studien hvor maks tillatt 

dose var 100 mg. Eksklusjonskriterier i RE-LY var bl.a. hjerteklaffsykdom, alvorlig slag 

siste ½ år, diagnoser med økt risiko for blødning samt sterkt redusert nyre- og 

leverfunksjon. 

 

Generelt var de tre behandlingsgruppene i studien godt balansert mht. demografiske og 

prognostiske faktorer.  

 

INR-kontroll 

Kvaliteten av warfarinbehandlingen beskrives ved andel av tiden INR var innenfor 

terapeutisk område (for AF pasienter mellom 2-3), såkalt TTR. En lineær interpolering 

vha. Rosendaal metoden (8) ble benyttet. Ved beregning av TTR ble INR-målinger under den 

første uken etter randomisering og INR-målinger der warfarin var midlertidig eller permanent 

stoppet, ekskludert.  

For pasienter randomisert til warfarin var den gjennomsnittlige TTR 64,4 % (median TTR 

67 %). TTR var som forventet noe høyere i gruppen som tidligere hadde fått behandling 

med VKA (vitamin k antagonist) sammenliknet med gruppen som var VKA- naiv. 

  

Oppfølgingstiden i studien varierte fra 12 måneder til nærmere 3 år. Median oppfølgingstid 

var 2,0 år. Totalt var det 3773 (20,9 %) pasienter som avsluttet behandling med 

studiemedisin permanent; flere pasienter avbrøt studiemedisin i dabigatranarmene (22,0 % 

-22,8 %) enn i warfarinarmen (17,9 %). Avbruddsfrekvensen var statistisk signifikant 

høyere i dabigatrangruppene enn i warfaringruppen. Permanent avbrudd i studiemedisin 

pga kliniske hendelser var 4,4 % og 4,1 % vs. 3,0 %, for hhv. DE 110 BID, DE 150 BID 

og warfarin.  

 

Resultater 

Primært endepunkt i RE-LY:  

- forekomst av slag (inkludert hemorragisk slag) eller systemisk emboli (SE). 

 

Sekundære endepunkter: 

- det kombinerte endepunktet slag (inkludert hemorragisk slag), systemisk emboli (SE), 

og død av alle årsaker 

- det kombinerte endepunktet slag (inkludert hemorragisk slag), systemisk emboli (SE), 

lungeemboli, hjerteinfarkt (MI) og vaskulær død (inkludert død forårsaket av blødning) 

Andre endepunkter:  
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- de individuelle komponenter i kombinerte endepunkt ovenfor (bl.a. iskemiske slag, 

hemorragiske slag, intrakranielle blødninger, vaskulær mortalitet, mortalitet av alle 

årsaker) 

Primært sikkerthetsendepunkt: 

- større (major) blødninger 

Andre sikkerhetsendepunkter:  

- mindre (minor) blødninger, intracerebrale blødninger og andre intrakranielle 

blødninger (ICH).  

 

Tabell 1 - Første tilfelle av slag eller systemisk emboli (primært endepunkt) – ITT-analyse 
(12) 

 Dabigatran 110 mg x 2  Dabigatran 150 mg x 2 Warfarin 

Randomiserte pasienter 6015 6076 6022 

Slag og /eller systemisk 

emboli 

   

Forekomst (%)
1
 183 (1.54) 134 (1.11) 202 (1.71) 

Hazard ratio over warfarin 

(95% CI) 

0.90 (0.74, 1.10) 0.65 (0.52, 0.81)  

p verdi overlegenhet 

p verdi non-inferiority 

p = 0.2943 

p<0.0001 

p = 0.0001 

p<0.0001 

 

 

Resultater for individuelle komponenter av primært og sekundært endepunkt, fordeling av 

slag etter alvorlighetsgrad samt analyse av total-og kardiovaskulær dødelighet finnes i 

Appendiks A (Tabell 15, Tabell 16, Tabell 17). 

 

Tabell 2 - Analyse av blødninger - ITT-analyse (11, 12)  

 Dabigatran 110 mg x 2 Dabigatran 150 mg x 2   Warfarin 

Større (major) blødninger    

Forekomst (%) 322 (2.71) 375 (3.11) 397 (3.36) 

Hazard ratio vs. warfarin 

 (95% CI) 

0.80 (0.70-0.93) 0.93 (0.81-1.07)  

p verdi overlegenhet p= 0.0026 p= 0.3146  

Totalt antall blødninger 

(major or minor) 

   

Forekomst (%) 1740 (14.62) 1977 (16.42) 2142 (18.15) 

Relativ risiko vs warfarin 

(95 % KI) 

0.78 (0.74-0.83) 0.91 (0.86-0.97)  

                                                 

 
1
 % refererer til årlige hendelsesrate 
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P verdi overlegenhet p< 0.001 p=0.002  

 

- RE-LY-studien viste at 110 mg dabigatran gitt to ganger daglig (BID) ikke er dårligere 

enn warfarin i forebyggelse av slag og systemisk emboli hos pasienter med 

atrieflimmer. 110 mg BID gir også redusert risiko for intrakraniell blødning og større 

blødninger sammenliknet med warfarin. 

 

- 150 mg dabigatran BID viste en statistisk signifikant reduksjon i risiko for iskemisk og 

hemorragisk slag, vaskulær død, intrakraniell blødning, og total blødning sammenlignet 

med warfarin. Antall større blødninger ved denne dosen var sammenlignbar med 

warfarin. 

 

- Antall hjerteinfarkt (kliniske og/eller stille infarkt) var noe økt med dabigatran 110 mg 

BID og 150 mg BID sammenlignet med warfarin. Dette var en tendens som ikke var 

statistisk signifikant; HR for alle infarkt for dabigatran 110 BID og dabigatran 150 BID 

vs. warfarin var hhv. 1,29 (p=0,0929) og 1,27 (p=0,1240). 

 

- Gastrointestinale (GI) blødninger utgjorde en stor del av større blødninger (Major 

bleeds). Det er overhyppighet av GI-blødninger på dabigatran; 150 mg BID 

sammenliknet med warfarin (HR 1,52 (95 % KI: 1,20-1,91, p=0,0004)). 

 

Undergrupper av slag (alvorlighetsgrad etc.) 

Modifisert Rankin Scale (se Appendiks A, Tabell 18 for definisjon av skalaen) ble benyttet 

til å kartlegge funksjonsnivå 3-6 måneder etter et slag. 150 mg dabigatran BID gav lavere 

antall iskemiske slag enn warfarin ved hver Rankin score (0-6)
2
. Det er imidlertid ikke vist 

noen statistisk signifikante forskjeller mellom warfarin og dabigatran i fordelingen av 

slagene mht. funksjonsnivå. (At relativ risiko for at et iskemisk slag er mindre eller mer 

alvorlig ved behandling med dabigatran sammenliknet med warfarin). Begge doser av 

dabigatran gav imidlertid en markant relativ risikoreduksjon (RRR) av hemorragiske slag; 

hhv. 69 % og 74 % for 110 mg BID og 150 mg BID sammenliknet med warfarin. 150 mg 

dabigatran BID vs warfarin for hemorragiske slag: HR= 0,26 (95 % KI 0,14-0,49) 

 

Subgruppeanalyser 

Det er utført analyser for å undersøke om resultatene i RE-LY er konsistente på tvers av 

subgrupper (12). 

 

                                                 

 
2
 For nærmere omtale, se rapport med bakgrunnsinformasjon publisert av FDA 

(http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/Cardiovascularan

dRenalDrugsAdvisoryCommittee/UCM247244.pdf). 
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Forekomst av primært endepunkt (iskemisk slag og systemisk emboli) økte som forventet 

med økende alder (< 65 år, 65-75 år, ≥ 75 år og med økende CHADS score (0-1, 2, ≥3)) i 

alle tre behandlingsgrupper, men effekten av dabigatran sammenlignet med warfarin så ut 

til å være konsistent i behandlingsgruppene på tvers av alder og risiko for slag ved baseline 

målt ved CHADS score. Subgruppeanalyser er også utført for tid i terapeutisk intervall 

(TTR) INR 2-3. Sammenhengen mellom INR-nivå og effekt av dabigatran vs warfarin er 

undersøkt i en publisert subanalyse omtalt nærmere i avsnitt 2.1.2. 

 

For større blødninger var alder en signifikant risikofaktor. Pasienter <75 år hadde 

signifikant lavere risiko for større blødninger med begge doser av dabigatran sammenliknet 

med warfarin. For pasienter ≥ 75 år var risiko for større blødninger tilnærmet lik for 

dabigatran 110 mg BID sammenliknet med warfarin (HR 1,01 (95 % KI 0,83, 1,23)) men 

var høyere for dabigatran 150 mg BID vs. warfarin (HR 1,18 (95 % KI 0,98, 1,43)). For 

pasienter >85 år var det en økt risiko for alvorlig blødning selv ved den laveste dosen av 

dabigatran sammenliknet med warfarin. 

 

2.1.2 RE-LY subanalyse – effekten av senterbasert INR-kontroll 

Det var stor variasjon i INR-kontroll mellom ulike land, hvor Vest-Europa hadde høyest 

TTR (mean 68,7 %, median 71,8) og Asia hadde de laveste TTR-verdiene (mean 54,3 %, 

median 56,3) (12). Gjennomsnittlig TTR for pasientene som ble inkludert i Norge var 

70 %. Gjennomsnittlig TTR i total studiepopulasjon i RE-LY var 64,4 %, median var 

67 %. En planlagt subanalyse i RE-LY forsøkte å kartlegge om effektestimatene av 

dabigatran vs. warfarin avhenger av TTR-nivå (13). I subanalysen ble en gjennomsnittlig 

senter TTR (cTTR) beregnet ved å ta TTR for individuelle pasienter (iTTR), og beregne 

gjennomsnitt av alle iTTR per studiesenter. Kvartilene for cTTR defineres etter 

distribusjonen av cTTR verdiene ved 906
3
 sentre: 

- Q1 cTTR < 57,1 %  

- Q2 cTTR 57,1- 65,5 %  

- Q3 cTTR 65,5 – 72,6 %  

- Q4 cTTR  > 72,6 %. 

 

Gjennomsnittlig TTR fra de norske senterne var 70 % og korresponderer med tredje kvartil 

for cTTR. 

 

Hendelsesrater for endepunkter innenfor hver kvartil for pasienter som behandles med 

warfarin vs dabigatran 110 mg BID og 150 mg BID beregnes ved å gjøre en 

sammenstilling av antall hendelser og samlet antall pasientår for senter innenfor hvert 

                                                 

 
 
3
 cTTR kunne ikke beregnes for 45 av senterne fordi serieverdier for INR ikke var tilgjengelig for  noen av 

pasientene  i warfaringruppen. 
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cTTR-kvartil. Primære og sekundære utfallsmål ble så sammenliknet på tvers av de tre 

behandlingsarmene innenfor de fire cTTR-kvartilene. Det ble utført en interaksjonsanalyse 

som innebærer at hvis P verdien for interaksjonsleddet (Intercation P= Int P) er under en 

prespesifisert grense (vanligvis 0,05) indikerer dette at det finnes en interaksjon med TTR 

og effekt av dabigatran vs. warfarin. For det primære effekt endepunktet slag og systemisk 

emboli fant man ikke en slik statistisk signifikant interaksjon mellom cTTR og effekt av 

110 mg dabigatran BID eller 150 mg dabigatran BID. 

 

Tabellen nedenfor viser Hazard ratioer for warfarin vs. dabigatran 110 mg BID og 150 mg 

BID i de ulike kvartilene for noen av de viktigste effekt- og sikkerhetsendepunktene i RE-

LY.  
 

Tabell 3 - Resultater for utvalgte endepunkter fra cTTR-analysene sammenstilt med RE-LY 
totalpopulasjon 

Effektmål Dabigatran 110 mg BID vs 

warfarin  

 

Hazard ratio  med 95% KI       

 

Dabigatran 150 mg BID vs 

 warfarin  

 

Hazard ratio med 95% KI 

 

Slag og 

systemisk 

emboli 

 

0,90 (0,74-1,10)  Totalpop i RE-LY 

p=0,2943 (superiority) 

0,64 (0,51-0,81) Totalpop i RE-LY 

p=0,0001 (superiority) 

1,00 (0,68-1,45) Q1 

0,81 (0,56-1,17) Q2 

0,89 (0,58-1,36) Q3 

0,92 (0,59.1,45) Q4 

Int. P=0,89 0,57 (0,37-0,88) Q1 

0,50 (0,33-0,77) Q2 

0,69 (0,44-1,09) Q3 

0,95 (0,61-1,48) Q4 

Int. P=0,21 

Større 

(major) 

blødning 

0,80 (0,70- 0,93) Totalpop i RE-LY 

p=0,0026  

0,93 (0,81-1,07) Totalpop i RE-LY 

p=0,3146 

0,65 (0,48-0,89) Q1 

0,82 (0,62-1,06) Q2 

0,83 (0,62-1,11) Q3 

0,90 (0,67-1,21) Q4 

Int. P=0.50 0,71 (0,52-0,96) Q1 

0,81 (0,62-1,05) Q2 

1,13 (0,87-1,48) Q3 

1,16 (0,88-1,54) Q4 

Int.P=0,03 

Intrakraniell 

blødning 

0,31 (0,20-0,47)  Totalpop i RE-LY 

p<0,001 

0.40 (0.27-0.60) Totalpop i RE-LY 

p<0,001 

0,43 (0,19-0,66) Q1 

0,31 (0,15-0,66) Q2 

0,20 (0,07-0,58) Q3 

0,27 (0,11-0,66) Q4 

Int.P=0,71 0,53 (0,25-1,15) Q1 

0,45 (0,24-0,88) Q2 

0,35 (0,15-0,82) Q3 

0,39 (0,18-0,84) Q4 

Int.P=0,89 

Total 

mortalitet  

0,91 (0,80- 1,03) Totalpop i RE-LY 

p=0,1308 

0,88 (0,77-1,00) Totalpop i RE-LY 

p=0,0517 

0,73 (0,58-0,92) Q1 

0,97 (0,75-1,24) Q2 

0,86 (0,64-1,13) Q3 

1,18 (0,89-1,57) Q4 

Int.P=0,066 0,67 (0,52-0,85) Q1 

0,92 (0,.71-1,18) Q2 

0,98 (0,75-1,28) Q3 

1,08 (0,81-1,44) Q4 

Int. P=0,052 

Int. P= Interaction P 

 



 LØ/LR/ 22-05-2012 side 
21/73 

 

 

- Subgruppeanalysene i 3. og 4. kvartil indikerer en trend for at bedre TTR for 

warfarinbehandlede pasienter gir lavere risiko for hjerneslag og systemiske embolier, 

slik at effektfordelene for dabigatran blir mindre ved svært god INR-kontroll. 

 

- For 150 mg dabigatran vs. warfarin var antall blødninger i favør av dabigatran ved 

lavere cTTR  men med tilnærmet like utfall ved høyere cTTR. 
 

- Risikoen for intrakraniell blødning i warfaringruppen var derimot ikke assosiert med 

cTTR og var konsistent lavere i begge dabigatrangruppene enn i warfaringruppen 

uavhengig av cTTR. 

 

- For en del sammensatte effektmål var det både trender og statistisk signifikante 

forskjeller som gikk i favør av velregulert warfarinbehandling. 

 

2.2 Legemiddelverkets vurdering av innsendt dokumentasjon 

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 4 

  

Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe 
Effektdokumentasjonen for dabigatran baserer seg på pasientpopulasjonen som deltok i RE-

LY-studien. RE-LY inkluderte voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer med en 

eller flere tilleggsrisikofaktorer for slag: 

• tidligere slag, TIA (transient ischemic attack) eller systemisk emboli (SE) 

• venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon < 40 % 

• symptomatisk hjertesvikt > New York Heart Association (NYHA) klasse 2 eller 

høyere 

• alder ≥ 75 år 

• alder ≥ 65 år og en av følgende: diabetes, koronarsykdom eller hypertensjon 

 

Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 71,5 år og en gjennomsnittlig CHADS2 score 

på 2,1. RE-LY-pasientene fordelte seg på følgende baseline CHADS2 score: 0 (2,5 %),  

1 (29,4 %), 2 (35,6 %) eller  ≥3 (32,4 %). Studiepopulasjonen inkluderte derfor hele 

spekteret av pasienter som er anbefalt oral antikoagulasjonsbehandling etter internasjonale  

retningslinjer (1). RE-LY inkluderte også en stor andel pasienter som 

etter retningslinjene anbefales enten ASA eller warfarin (CHADS2 score=1). 

Eksklusjonskriterier i RE-LY var bl.a.  hjerteklaffsykdom, alvorlig slag siste halvår, 

tilstander assosiert med økt risiko for blødning, samt sterkt redusert nyre- og leverfunksjon. 

 

                                                 

 
4
 Patients, Intervention, Comparator, Outcome 
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Studiepopulasjonen vurderes å være relevant for refusjonssøknaden og gjenspeiler 

godkjent indikasjon for dabigatran. Overførbarheten fra RE-LY til norske forhold ble 

diskutert på møtet i Blåreseptnemnda hvor det var enighet om at pasientene for en stor  

del er representative for pasienter som behandles for atrieflimmer i Norge. Det ble 

kommentert at pasientene i studien sannsynligvis er litt friskere og litt yngre enn i 

klinisk praksis. Reseptregisterdata  for warfarin
5
 tyder på at norske pasienter  

gjennomgående er noe eldre enn gjennomsnittssnittsalderen for pasienter inkludert i RE-

LY.  

 

Intervensjon i forhold til klinisk praksis 

Behandling med dabigatran i RE-LY ble gitt i to ulike doser hhv. 110 mg BID og 150 mg 

BID.  På bakgrunn av subgruppeanalyser fra RE-LY med ulike aldersgrupper  ble det gjort 

en avveiing av nytte-risikoforhold mht. alder og dose. Dette resulterte i anbefaling i 

preparatomtalen om at pasienter < 80 år som hovedregel behandles med 150 mg BID. For 

pasienter ≥ 80 år er anbefalt dosering 110 mg BID.  

 

De kliniske ekspertene i Blåreseptnemnda påpekte at i klinisk praksis vil også en andel av 

pasientene under 80 år behandles med lavere dose enn 150 mg BID basert på nyrefunksjon, 

blødningsrisiko og andre individuelle nytte-risikovurderinger. Denne type individuelle 

dosejusteringer er i samsvar med det som anbefales i godkjent preparatomtale. 

 

Legemiddelverket legger til grunn at preparatomtalens doseringsanbefaling med skifte til 

en lavere dose dabigatran ved 80 år som en hovedregel vil være dekkende for klinisk 

praksis. 

 

Komparator i forhold til klinisk praksis 

Komparator i RE-LY er dosejustert warfarin til et INR-nivå innenfor intervallet 2 - 3. Dette 

er i tråd med europeiske retningslinjer for antikoagulasjon ved atrieflimmer (1). 

Legemiddelverket anser at warfarin representerer dagens standardbehandling for pasienter 

med atrieflimmer og er relevant som komparator for dabigatran.  
 

Nivået på TTR i norsk klinisk praksis er ikke kjent. For pasienter randomisert til warfarin i 

RE-LY var den gjennomsnittlige TTR 64,4 % (median TTR 67 %). Gjennomsnittlig TTR 

for pasientene som ble inkludert i  RE-LY i Norge var 70 %.  

 

De kliniske ekspertene i Blåreseptnemnda vurderte TTR nivået i Norge noe ulikt, men de 

fleste var enige om at det trolig ligger innenfor intervallet 60-70 %. Noen av medlemmene 

                                                 

 
5
 Data fra Reseptregisteret fra 2010 sammenstilt med SSB befolkningsstall, samt nederlandske data på 

prevalens av atrieflimmer (Heeringa 2006)  tyder på at om lag 60 % av pasientene som behandles med 

warfarin i Norge er  ≥75 år. I RE-LY studien var 40 % av pasientene ≥75 år. 
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mente at de to øverste kvartilene (nærmere beskrevet i avsnitt 2.1.2) best avspeiler hvordan 

warfarinbehandling gjennomføres i Norge, og pekte på at dabigatrans rapporterte bedre 

effekt enn warfarin i RE-LY da faller bort eller blir klinisk irrelevant. 
 

Refusjonssøkers synspunkt er at gjennomsnittsnivået i RE-LY er fullt ut representativt for 

behandlingen av norske atrieflimmerpasienter som får warfarin. Det fremholdes at TTR er 

lavere i vanlig klinisk praksis enn i kliniske studier, og det vises til data fra van Walraven, 

som fant at TTR i allmennpraksis i USA lå 12 % lavere enn TTR oppnådd i randomiserte, 

kontrollerte studier (14). Søker  har lagt fram data fra Fürst medisinske laboratorium viser 

at 58 % av deres INR-målinger ligger mellom 2,0-3,0. Tilsvarende har Bratland et al (9) 

undersøkt materiale fra et legesenter i Arendal i perioden 1998-2004, og funnet at 57 % av 

INR-verdiene var innenfor anbefalt område. 

 

Legemiddelverket fremholder at de fremlagte data fra Fürst og Bratland er punktmålinger, 

og således ikke direkte sammenlignbare med TTR-verdier. Analyser av Azar et al (10) 

tyder på at forskjellen mellom punktmålinger og TTR-beregninger kan være rundt 14 % 

poeng. Legemiddelverket mener derfor at de tilgjengelige data støtter at TTR i Norge trolig 

ligger rundt 70 %. I studien til van Walraven går det også frem at selv om allmennpraksis 

hadde dårligere INR-kontroll enn det som ble oppnådd i kliniske studier, oppnådde 

spesialiserte trombosesentre TTR-verdier som var sammenlignbare med kliniske studier. 

Data fra en svensk registerstudie (15) viser at i svensk klinisk praksis var TTR blant 

atrieflimmerpasienter 76,5 %, hvilket samsvarer godt med resultater fra RE-LY-studien 

(77 %). I denne svenske studien var TTR høyere i allmennpraksis enn i sentrene tilknyttet 

sykehus. 

 

Til tross for at relativt få pasienter i RE-LY-studien var norske, mener Legemiddelverket at 

TTR observert for Norge i studien (70 %) antagelig samsvarer godt med den INR-kontroll 

som oppnås i klinisk praksis. 
 

Andre  aktuelle komparatorer for dabigatran 

En del atrieflimmerpasienter med behov for antikoagulasjonbehandling kan av ulike 

årsaker ikke benytte warfarin. Behandlingsalternativer til warfarin ble diskutert på møtet i 

Blåreseptnemnda. 

 

ASA (acetylsalisylsyre) er iht. nasjonale retningslinjer et behandlingsalternativ hos 

pasienter med lav og moderat risiko (CHADS score 0-1) for tromboemboliske hendelser, 

eller hos pasienter som har kontraindikasjoner for bruk av warfarin. Klinikerne i 

Blåreseptnemnda vurderte ASA som et alternativ til warfarin bl.a. for noen av de eldste 

pasientene med dårlige forutsetninger for å gjennomføre INR-målinger, samt hos andre 

”fragile” pasienter med høy blødningsrisko. 
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Data fra Reseptregisteret fra 2010 tyder på at det også i Norge er en del pasienter med 

indikasjon for enten ASA eller warfarin som ikke får antitrombotisk behandling.  Ingen 

behandling vurderes derfor som et relevant sammenlikningsalternativ til dabigatran. 

 

Siden det er få atrieflimmerpasienter i Norge som behandles med en kombinasjon av ASA 

og klopidogrel anses ikke dette behandlingsalternativet som relevant i den 

helseøkonomiske analysen. 

 

Resultater/utfallsmål (endepunkter) (12) 

Det primære endepunktet i studien var forekomst av slag (inkludert hemorragisk, iskemisk 

og uspesifisert slag) eller systemisk emboli. Primært sikkerhetsendepunkt var forekomst av 

større blødninger. Definisjon av større blødninger i RE-LY er den samme som benyttes av 

ISTH (International Society on Thrombosis and 

Haemostasis). Endepunktene er i samsvar med valgte endepunkter i tidligere kliniske 

studier på atrieflimmerpasienter med warfarin. En uavhengig endepunktskomite evaluerte  

primære og sekundære endepunkter.  

 

Utfall for primært endepunkt styres i hovedsak av antall slag da systemiske embolier var 

svært sjeldne i alle tre behandlingsarmer. Omlag 2/3  av alle slag var «disabling» eller 

fatale og det ble ikke påvist signifikante forskjeller mellom behandlingsgruppene mht. 

funksjonsnivå etter et slag. Hemorragiske slag (HS) og intrakranielle blødninger (ICH) var 

samlet sett sjeldne hendelser, men både HS og ICH var betydelig redusert både for 110 mg 

dabigatran BID og 150 mg dabigatran BID sammenliknet med warfaringruppen. 

Effektfordelen av begge doser dabigatran var konsistent på tvers av en rekke subgrupper  

(bl.a. alder, CHADS score, tidligere slag, kroppsvekt, samtidig bruk av ASA). 

 
Det er brukt relevante og anerkjente utfallsmål som effektestimater i studien. 

 

Compliance 

Blåreseptnemnda uttrykte bekymring for at dabigatran i klinisk praksis vil kunne gi 

dårligere effekt på grunn av redusert compliance sammenliknet med randomiserte 

kontrollerte studier; Mangel på monitorering av dabigatranbehandling gjør at dårlig 

compliance ikke så lett avdekkes, og pasientene kan være utsatt for en betydelig økt risiko 

for slag ved å glemme å ta tablettene. Man er ikke i samme grad redd for at compliance er 

betydelig redusert ved warfarinbehandling, da pasientene antagelig vil få en omtrent like 

god oppfølging av INR i norsk klinisk praksis som i randomiserte kontrollerte studier (i 

motsetning til de fleste andre legemidler). Den relative gevinsten av dabigatran vil derfor 

kunne reduseres i forhold til warfarin for velkontrollerte pasienter. I RE-LY studien var det 

planlagte studiebesøk hver 3./4. måned etter oppstartsfasen (11). Warfarinpasientene fikk i 

tillegg målt INR hver 4. uke. I tillegg til disse besøkene hadde både warfarin- og 

dabigatranpasienter månedlig testing av leverfunksjonen det første året (16). Denne 

månedlige ”påminnelsen” kan ha bidratt til bedre compliance av dabigatran i studien enn 
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det som kan forventes i klinisk praksis. Tilsvarende er sannsynligvis i mindre grad tilfelle 

for warfarin, da warfarinbrukerne går til jevnlig INR-kontroll i klinisk praksis.   

 

I RE-LY-studien var det flere som stoppet studiemedisinen i dabigatranarmen enn i 

warfarinarmen. I den helseøkonomiske modellen benyttes kliniske effektdata (relativ 

risiko) fra ITT-analyser, som også inkluderer hendelser oppstått etter at behandling med 

studiemedisinen er stoppet. I effektestimatene for dabigatran vs. warfarin som benyttes i 

”On-treatment” helsetilstander i modellen vil det derfor til en viss grad tas hensyn til en 

effekt av mulig dårligere etterlevelse av dabigatran. I tillegg inkluderer også modellen 

høyere diskontinuering av dabigatran enn warfarin.   

 

Dabigatranbehandlingen skal ikke monitoreres på samme måte som warfarin. Dette 

forenkler behandlingen, men kan være av betydning for oppfølging og compliance i klinisk 

praksis. Etter Legemiddelverkets vurdering mangler det per i dag empiri for å tallfeste 

compliance for dabigatran i norsk klinisk praksis og i hvilken grad en eventuell lavere 

compliance vil påvirke relativ risiko for hendelser sammenliknet med warfarin. 

 

2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen 

 

RE-LY hovedanalyse 

Hovedfunn fra RE-LY-studien, samt styrker og svakheter ved studien ble diskutert på 

møtet i Blåreseptnemnda.  

 

- Studien fremstår generelt som godt gjennomført og ser ut til å oppfylle CONSORT-

kriteriene som stilles til en non-inferioritystudie (17). 

 

- Er stort antall pasienter ble inkludert og den eksterne validiteten av studien vurderes 

som god; pasientene som ble inkludert representerer i stor grad atrieflimmerpasientene 

som er aktuelle for forebyggende medikamentell antikoagulasjonsbehandling i Norge. 

Det ansees som en styrke at både tidligere VKA naive og tidligere VKA behandlede 

ble inkludert. 

 

- Studien hadde åpen warfarinarm og to blindede doser av dabigatran, noe som potensielt 

kan gi bias i rapportering av hendelser i favør av dabigatran. Studien ble imidlertid 

gjennomført med såkalt PROBE design (Prospective, Randomized, Open trial with 

Blinded adjudication of Events) som skal reduserer bias som følge av mangel på 

blinding via flere tiltak, bl.a. blindet endepunktsevaluering og samme frekvens av 

studiebesøk i de tre behandlingsgruppene.  

 

- Totalt avsluttet 3773 (20,9 %) pasienter behandling med studiemedisin permanent. Flere 

pasienter avbrøt studiemedisin i dabigatranarmene (22,0 % -22,8 %) enn i 

warfarinarmen (17,9 %). Avbruddsfrekvensen var statistisk signifikant høyere i 
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dabigatrangruppene enn i warfaringruppen. Mulighet for ulike oppfølging mht. 

antikoagulasjon i dabigatranarmen og warfarinarmen kan også bidra til bias: Pasienter 

som sluttet med dabigatran studiemedisin fikk mulighet til å fortsette med warfarin 

eller ASA, mens pasienter som sluttet med warfarin studiemedisin, hadde alternativet 

ASA eller ingen behandling. Ulikt frafall og oppfølging i behandlingsarmene kan 

potensielt gi bias i rapporterte ITT-analyser. Refusjonssøker har supplert med «on-

treatment» -analyser. Resultatene av analysene for primær effekt- (slag og systemisk 

emboli) og sikkerhetsendepunkt  (major bleed)  er i samsvar med ITT-analysene. 

 

Subanalyse basert på senter TTR (13) 

Wallentin et al har utført en analyse av primære og sekundære utfallsmål i RE-LY-studien 

der gjennomsnittlig senter TTR (cTTR) blir benyttet som en proxy for de individuelle 

pasientene ved senteret. Sammenhengen mellom endepunkter og de ulike kvartilene for 

TTR (<57,1 %, 57,1-65,5 %, 65,5-72,6 %, >72,6 %) ble analysert. 

Subgruppeanalyser etter grad av INR-kontroll for primære effekt og sikkerhetsmål  var 

spesifisert  studieprotokollen for RE-LY.  INR-subgruppeanalyser av andre utfallsmål må 

sees på som posthoc-analyser, da studien ikke var dimensjonert for dette. Det må derfor 

utvises varsomhet ved analyser av sekundære effektmål i de ulike subgruppene da risiko 

for tilfeldige forskjeller er stor pga. et stort antall ulike utfallsmål 

Refusjonssøker benytter hovedfunn i senter TTR subanalysen  til å konkludere med at 

resultatene i RE-LY er robuste og uavhengige av INR-kontrollen; Selv om det er en trend 

som antyder at dabigatran gir mindre effektgevinst vs warfarin ved svært god INR-

kontroll, var denne trenden ikke tydelig nok til å gi statistisk signifikante utslag. Søker 

påpeker også at den aksepterte statistiske tilnærmingen til å vurdere om studiens 

hovedresultat replikeres i subgrupper er å se på verdien for interaksjon (samspill). 

 

Wallentin et al konkluderer med at statistisk signifikans ikke kan påvises i 

interaksjonsanalysen for primært endepunkt, men etter Legemiddelverkets vurdering 

utelukker ikke dette en interaksjonseffekt mellom kvartilene: 

 

- Det er store forskjeller mellom 1. og 4. kvartil i punktestimatene for Hazard ratio (hhv 

HR på 0,57 og 0,95) med tilhørende konfidensintervaller for endepunktet slag og 

systemisk emboli for dabigatran 150 mg  BID vs. warfarin. 

 

- Det er 30-40 ganger så mange pasienter som ikke rammes av  kliniske hendelser 

sammenliknet med de som rammes av hendelser. Dette kan gi en stor skjevhet /tilfeldig 

fordeling av de få endepunktene som finnes, og dermed ikke nok statistisk styrke til å 

gi utslag i en interaksjonsanalyse mellom kvartilene. 

 

Legemiddelverket antar at i norsk klinisk praksis vil warfarin pasientene være noe bedre 

regulert og ha en noe bedre TTR enn gjennomsnittet i RE-LY-studien. Antagelig vil TTR 

ligge rundt 70 % og slik dekkes av 3. kvartil (65,5 % -72,6 %).  
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- Effektforskjellen for 150 mg dabigatran BID vs warfarin for primært endepunkt (slag 

og systemiske embolier) ser ut til å være noe, men ikke vesentlig, redusert i 

subgruppeanalysen fra 3. kvartil sammenliknet med totalpopulasjonen i RE-LY (Tabell 

3). 

- For større blødninger gav 110 mg BID redusert risiko for større blødninger 

sammenliknet med warfarin i totalpopulasjonen i RE-LY. Data fra  3. kvartil gir noe 

likere utfall mht større blødninger for dabigatran (begge doser) vs warfarin hvis man 

ser på bredden av konfidensintervallene (Avsnitt 2.1.2, Tabell 3). 

 

Svakheter ved senter TTR-analysen bidrar til at effektestimatene som fremkommer for de 

ulike kvartilene er forbundet med stor usikkerhet. I analysen stratifiseres det heller ikke på 

alder, noe som gjør at resultatene ikke kan overføres direkte til det aldersdelte 

sekvensscenarioet som er foretrukket hovedanalyse i den helseøkonomiske modellen. 

 

Totalvurdering av klinisk effekt 

Resultater fra RE-LY-studien utgjør den sentrale effektdokumentasjonen for bruksområdet 

det er søkt refusjon for. Studien er en av de største som er utført på atrieflimmerpasienter, 

og den  vurderes generelt som godt gjennomført med resultater av god kvalitet. Det er noe 

usikkerhet knyttet til overføringen av resultatene fra RE-LY til en praktisk klinisk 

virksomhet. Etter Legemiddelverkets vurdering mangler det per i dag empiri for å tallfeste 

compliance for dabigatran og i hvilken grad en eventuell lavere compliance vil påvirke 

relativ risiko for hendelser sammenliknet med warfarin. 

 

Dabigatran tilfredsstiller legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht klinisk 

relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon. 

3 INNSENDTE ØKONOMISKE ANALYSER AV DABIGATRAN (PRADAXA) 

Søker har sendt inn flere modellbaserte cost-utility-analyser og 

kostnadseffektivitetsanalyser. I hovedanalysene sammenliknes dabigatran med warfarin for 

behandling av pasienter med atrieflimmer. I tilleggsanalysene sammenliknes dabigatran 

med henholdsvis ASA og ingen behandling. Både søker og Legemiddelverket vurderer 

analysene med warfarin som komparator som hovedanalysene, idet det kan forventes at det 

særlig er warfarinbehandling som dabigatran vil erstatte for pasienter med atrieflimmer. Vi 

vil i det følgende derfor legge mest vekt på disse analysene. Vi vil også legge mest vekt på 

cost-utility-analysene, der kostnader og kvalitetsjusterte leveår (QALYs) for de ulike 

behandlingene sammenliknes. I kostnadseffektivitetsanalysene sammenliknes kostnader, 

vunne leveår og kliniske hendelser for de ulike behandlingene.  
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3.1 Modell, metode og forutsetninger 

Beskrivelsen under kommer delvis fra søkers svar på et klokkestoppbrev fra 

Legemiddelverket. Modellen gjenspeiler modellen brukt og beskrevet i Sørensen et al (18). 

 

Analysene er gjort med en Markov-modell med 3-måneders sykluser. 3 måneder er valgt 

fordi det tilsvarer den typiske varigheten av midlertidig stopp i behandling med 

antikoagulasjon der dette er nødvendig følge av ekstrakranielle blødninger. Dessuten antas 

det at funksjonsnivå/dødelighet etter slag har «stabilisert» seg etter 90 dager. 

 

En kohort med 10000 pasienter med atrieflimmer får en av behandlingene som 

sammenliknes. Kohorten følges til alle er døde. Innen hver syklus kan følgende hendelser 

inntreffe for hver pasient: Ingen klinisk hendelse, en stor klinisk hendelse eller død. I 

tillegg kan en mindre blødning inntreffe. De store kliniske hendelsene kan være hhv. slag 

(iskemisk eller hemorragisk), systemisk emboli, TIA, hjerteinfarkt eller større blødninger. 

Hendelsene i hjernen, som slag og blødninger kan i modellen endre pasientens 

funksjonsnivå eller resultere i død. Funksjonsnivåene i modellen er hhv. ”uavhengig”, 

”moderat avhengig” og ”fullstendig avhengig”. Hendelsene kan også føre til endringer i 

behandlingsstatus, som i modellen er hhv. ”i behandling”, ”bytte til annenlinjebehandling”, 

”midlertidig eller permanent avslutning av behandling”. Pasientene kan også bytte eller 

avslutte behandling permanent av andre årsaker enn en klinisk hendelse.  

 

Pasientene aldres ettersom de går gjennom syklusene i modellen og dør også av andre 

årsaker enn de kliniske hendelsene i modellen. Her brukes alders- og kjønnsjusterte norske 

dødelighetsdata.  

 

Til hver hendelse er det knyttet helsenytteverdier, dvs. livskvalitetsverdier (QALY-vekter), 

og kostnader. QALY-vektene for hvert funksjonsnivå er avhengig av om pasienten har hatt 

slag tidligere. De viktigste kostnadene er kostnadene knyttet til legemidler, INR-kontroller, 

kliniske hendelser og reduksjon i funksjonsnivå. Etter at alle syklusene er simulert, 

summeres samlet helsenytte målt i QALYs, antall leveår, antall hendelser og samlede 

kostnader for kohorten for hver av behandlingsarmene i modellen. Basert på dette beregnes 

forskjellene i kostnader og effekt (som QALYs) mellom behandlingene som 

sammenliknes. 

 

Det beregnes resultater for hver CHADS2-scoregruppe. Deretter beregnes et samlet resultat 

ut ifra et veid gjennomsnitt av resultatene for hver CHADS2-scoregruppe. Vektene er 

fordelingen av pasienter på CHADS2-scoregruppe fra RE-LY-studien.  

Figuren under viser hovedstrukturen i modellen (hentet fra refusjonssøknaden). 
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Figur 1 - Schematic of the Markov model 

 

 
DL: disability level (as measured by mRS or GOS); IS: ischemic stroke; ICH: intracranial haemorrhage; HS: hemorrhagic 

stroke; ECH: extracranial haemorrhage; SE: systemic embolism; TIA: transient ischemic attack; AMI: acute myocardial 

infarction 

** The model also tracks stroke history which is not explicitly shown in the diagram 

 

Overordnede forutsetninger i modellen: 

- Kun en klinisk hendelse kan inntreffe per syklus (med unntak av mindre blødninger 

som kan oppstå også sammen med større hendelser) 

- Det antas konstant behandlingseffekt for dabigatran, warfarin og ASA utover  

behandlingsperioden som er dokumentert i kliniske studier 

- Pasienter kan aldri havne i et bedre funksjonsnivå enn det de befinner seg i, kun 

opprettholde funksjonsstatus eller forverre sin funksjonsstatus (f.eks fra «moderat 

avhengig» til «fullstendig avhengig», ikke vice versa).  

DL: 

Dependent

Death

On Treatment1 Off Treatment1

Non-clinical 

Discontinuation2

Events

IS

Other Bleeds: 

ECH

IC
H

 &
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Other thrombotic 
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DL: 
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DL: 
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1.Stroke history is tracked in the model but not depicted in 
the diagram

2.Discontinuations due to non-major bleed events

1st-Line Therapy
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Basert på enveis sensitivitetsanalyser synes de viktigste parameterne i modellen å være de 

følgende:  

- Diskonteringsraten for helsenytte (QALYs), og i noe grad diskonteringsraten for 

kostnader. 

- INR-kontrollkostnader. 

- Andel av pasienter med INR mellom 2 og 3 ved behandling med warfarin. 

- Relative risikoer for å få hhv. iskemisk slag (IS), hemorragisk slag (HS), intrakranielle 

blødninger (ICH) ved behandling med dabigatran sammenliknet med behandling med 

warfarin. 

- Relativ risiko for at et iskemisk slag ved behandling med dabigatran medfører 

funksjonsnivå ”uavhengig”, sammenliknet med at et iskemisk slag ved behandling med 

warfarin medfører funksjonsnivå ”uavhengig”. Sagt på en annen måte: Relativ risiko 

for at et iskemisk slag er mindre alvorlig med dabigatran sammenliknet med annen 

behandling. 

- Legemiddelkostnader for dabigatran. 

- QALY-vekten for funksjonsnivået ”uavhengig, uten tidligere slag". 

 

I vår presentasjon og vurdering av analysenes forutsetninger vil vi legge hovedvekten på 

disse parameterne. 

 

Modellen er validert på flere måter. Flere eksperter har vurdert struktur og data input. 

Nøkkelutfall av modellsimuleringene – overlevelse, og risiko for hjerneslag (IS) – ble 

validert mot data fra litteraturen. 

3.1.1 Analyseperspektiv og tidshorisont 

Perspektivet er et begrenset samfunnsperspektiv. Legemiddelkostnadene er regnet i AUP 

uten mva. Analysene er gjort både med og uten indirekte kostnader knyttet til pasienters 

tidsbruk til INR-kontroller og produksjonstap ved sykdom og kliniske hendelser. 

 

Tidshorisonten i analysene er resten av pasientenes levetid. 

3.1.2 Pasientpopulasjonen 

Populasjonen reflekterer pasientene i RE-LY-studien og består av pasienter som er 

diagnostisert med AF og som har minst en annen risikofaktor for slag eller emboli, definert 

ved CHADS score eller redusert venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon, og vurdert egnet for 

antikoagulasjonsbehandling. 

Startalderen for pasientene som inngår i modellen er 71 år. 

 

I scenarioer der warfarin (komparator til dabigatran) er byttet ut med ASA eller ingen 

behandling er det også pasientpopulasjonen fra RE-LY som benyttes i modellen.  
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3.1.3  Intervensjon 

Tre scenarioer er analysert: 

1. Pasientene får 110 mg x 2 dabigatran daglig resten av levetiden 

2. Pasientene får 150 mg x 2 dabigatran daglig resten av levetiden 

3. Pasientene får 150 mg x 2 dabigatran daglig før de er 80 år gamle, og 110 mg 

dabigatran x 2 daglig f.o.m. fylte 80 år. Dette kalles det sekvensielle scenarioet – et 

scenario som er basert på godkjent dosering i preparatomtalen. 

 

Legemiddelverket vil legge mest vekt på scenario 3, det sekvensielle scenarioet. Dette 

fordi vi antar at dette scenarioet vil være det som er nærmest det som vil skje i 

virkeligheten i Norge – gitt kunnskapen vi har per nå. Også Blåreseptnemnda vurderte 

dette scenarioet som det mest sentrale av de tre. 

 

Hvis ikke annet er spesifisert, gis ASA som annenlinjebehandling, etter dabigatran, i 

scenarioene. 

3.1.4 Komparator  

Warfarin 

Søker leverte i utgangspunktet analyser for tre scenarioer for warfarin som komparator: 

1. Warfarinkontroll som i RE-LY-studien totalt sett, med tid i terapeutisk  område 

(TTR) som i RE-LY-studien. 

2. Warfarinkontroll som i virkeligheten (”real world adjusted warfarin control”) 

3. Forskrivningsmønster som i virkeligheten (”real world”). Komparator er her et 

vektet gjennomsnitt  av ”real world” warfarin, ASA og ingen behandling av 

pasienter som kunne vært behandlet med warfarin og som har moderat til høy risiko 

for slag. 

I alle tre scenarioene antas det kostnadsmessig at gjennomsnittsdosen med warfarin er 5 

mg. Søker har scenario 1 som sitt hovedscenario. 

 

Hvis ikke annet er spesifisert, gis ASA som annenlinjebehandling, etter warfarin, i 

scenarioene. 

 

I tillegg til scenarioene nevnt over leverte søker – etter forespørsel fra Legemiddelverket - 

analyser der warfarinkontrollen ble variert. Se avsnittet om scenarioanalyser. 

 

ASA 

Scenarioet som er analysert, er dabigatran med  ASA som annenlinjebehandling vs kun 

ASA. Kostnadsmessig antas det at det brukes 75-150 mg (samme pris) ASA per dag.  

 

Ingen behandling 

Scenarioet som er analysert, er dabigatran uten annenlinjebehandling vs ingen behandling.  
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3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data) 

Baselinerisiko 

Utgangsrisiko for slag og andre kliniske hendelser inkludert blødninger, er hentet fra RE-

LY-studien, og data fra warfarinarmen utgjør baseline i modellen. 

For iskemisk slag (IS) er baselinerisiko stratifisert etter CHADS score. I det sekvensielle  

scenarioet er CHADS score i tillegg stratifisert på alder < 80 år og ≥ 80 år (Tabell 4)  

 

Tabell 4 - Ischaemic stroke risk based on adjusted-dose warfarin patients in RE-LY 

  

CHADS2 Score 

Baselinerisk total 

Rate per 100  

pasientyears 

 

Baselinerisk  

< 80 years 

Rate per 100  

pasientyears 

 

Baselinerisk 

 ≥ 80 years 

Rate per 100  

pasientyears 

 

0 0.62 0.62 0.00 

1 0.77 0.79 0.42 

2 1.01 0.88 1.54 

3* 1.75 1.55 2.48 

4* 1.75 1.55 2.48 

5** 3.34 2.77 4.72 

6** 3.34 2.77 4.72 

 
*\**Data fra disse undergruppene med CHADS score er slått sammen, et fellesestimat er benyttet. 

 

Tabell 5 - Baseline event risks based on adjusted-dose warfarin patients in RE-LY 

 

Overall Rate per 100 patient-years 

 

Total 
 

 

< 80 years 

 

≥ 80 years 

Systemic embolism (SE)  0.18  0.15 0.31 

Transient ischaemic attack (TIA)  0.84  0.73 1.41 

Acute myocardial infarction (AMI)  0.64  0.59 0.89 

Intracranial haemorrhage (ICH)  0.42  0.35 0.73 

Haemorrhagic stroke (HS)  0.38  0.33 0.63 

Extracranial haemorrhage (ECH)  2.84  2.71 3.50 

Minor bleeds (MB) 16.37  16.06 17.98 
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Relativ risiko for hendelser - dabigatran vs ulike komparatorer 

 

Dabigatran vs warfarin 

I hovedscenarioet er effektestimatene for dabigatran vs warfarin  hentet fra RE-LY-studien 

(sekvensielt scenario med dabigatran vs warfarin,  dvs. scenario 3 i avsnitt 3.1.3 med 

warfarinkontroll som i RE-LY, dvs. scenario 1  i avsnitt 3.1.4). 

Det sekvensielle scenarioet henter data fra følgende subgrupper fra RE-LY: 

Pasienter ≥ 80 år ved inklusjon behandlet med 110 mg dabigatran BID eller warfarin  

Pasienter < 80 år ved inklusjon behandlet med 150 mg dabigatran BID eller warfarin 

 

Dabigatran vs ASA 

Effektestimatene i modellen («all stroke», IS, SE, ICH, ECH, AMI, mortalitet) er hentet fra 

en systematisk oversikt/metaanalyse (19) samt en nettverksmetaanalyse om også 

inkluderer en indirekte sammenlikning av ASA vs. dabigatran og ingen 

behandling/placebo vs. dabigatran (20). Siden materialet fra analysene ikke er stratifisert 

på alder er tallene for relativ risiko som benyttes i analysen konstante både i enkeltdose og 

det sekvensielle scenarioet. 

 

ASA som 2. linjebehandling (dvs. etter warfarin eller dabigatran) 

Her benyttes samme input av kliniske data som når ASA er 1.linjebehandling  

 

Dabigatran vs ingen behandling 

Når komparator er ingen behandling benyttes risikotall fra de samme metaanalysene  som 

for  ASA (19, 20). Samme effektdata benyttes også i modellen for pasienter som har 

stoppet studiemedisin dvs.  i helsetilstander klassifisert som «Off-treatment». 

Effektestimater for ICH/HS ved ingen behandling er ikke inkludert i de nevnte 

metaanalysene og hentes fra en publikasjon av Hart et al (7). 

 

Effektdata for de ulike hendelsene som inngår i modellen i hovedscenarioet er angitt i 

tabellene under. 

 

Tabell 6 - Ischaemic Stroke Risk Relative to Adjusted-Dose Warfarin Patients in RE-LY 

Relative Risk vs. Adjusted-Dose Warfarin    

 Base Case Sequential Dosing Scenario** 

 RR 
95 % CI - 

lower 

95 % CI 

- opper 
RR 

95 % CI 

- lower 

95 % CI - 

opper 

DBG 150 mg BID * 0.76 0.59 0.97 0.77 0.58 1.03 

DBG 110 mg BID * 1.10 0.88 1.38 0.82 0.51 1.33 

Aspirin  1.62 0.99 2.65    

No Treatment  3.35 2.23 5.03    

*\**RE-LY trial reanalysis 
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Tabell 7 - Event Risks Relative to Adjusted-Dose Warfarin Patients in RE-LY 

Relative Risk vs. 

RE-LY Warfarin 

Patients 

 Sequential Dosing Scenario 

RR 95%CI -lower 95%CI -upper Source 

SE     

DBG 150 mg BID 0.66 0.30 1.47 RE-LY trial reanalysis  

DBG 110 mg BID  0.51 0.13 2.06 RE-LY trial reanalysis  

Aspirin 1.77 0.66 4.77 MTC (19, 20) 

No Treatment 4.44 1.78 11.08 MTC (19, 20) 

TIA     

DBG 150 mg BID 0.92 0.66 1.29 RE-LY trial reanalysis  

DBG 110 mg BID 0.45 0.23 0.89 RE-LY trial reanalysis  

Aspirin 1.56 0.86 2.83 MTC (19, 20) 

No Treatment 1.23 0.59 2.59 MTC (19, 20) 

AMI     

DBG 150 mg BID 1.26 0.89 1.78 RE-LY trial reanalysis  

DBG 110 mg BID  1.39 0.74 2.60 RE-LY trial reanalysis  

Aspirin 1.42 0.84 2.39 MTC (19, 20) 

No Treatment 1.57 0.67 3.69 MTC (19, 20) 

ICH     

DBG 150 mg BID 0.48 0.85 0.27 RE-LY trial reanalysis  

DBG 110 mg BID 0.29 0.88 0.10 RE-LY trial reanalysis  

Aspirin 0.51 0.16 1.60 MTC (19, 20) 

No Treatment 0.33     Hart et al. 1999(21) 

HS     

DBG 150 mg BID 0.21 0.09 0.47 RE-LY trial reanalysis  

DBG 110 mg BID 0.26 0.07 0.91 RE-LY trial reanalysis  

Aspirin 0.84   MTC (19, 20) 

No Treatment 0.33   Hart et al. 1999(21) 

ECH     

DBG 150 mg BID 0.93 0.78 1.11 RE-LY trial reanalysis  

DBG 110 mg BID 1.44 1.05 1.97 RE-LY trial reanalysis  

Aspirin 1.14 0.47 2.73 MTC (19, 20) 

No Treatment 0.61 0.10 3.78 MTC (19, 20) 

MB     

DBG 150 mg BID 0.86 0.80 0.93 RE-LY trial reanalysis  

DBG 110 mg BID 0.79 0.74 0.84 RE-LY trial reanalysis  

Aspirin 0.63 0.32 1.22 MTC (19, 20) 

No treatment 0.55 0.38 0.80 MTC (19, 20) 
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Risiko for iskemisk slag ved warfarinbehandling justert etter INR  

For komparator i scenario 2, dvs. ”warfarinkontroll som i virkeligheten”, benyttes en 

metode hvor det beregnes en vektet INR fordeling. Forholdstall for kliniske hendelser (slag 

og intrakranielle blødninger) ved ulik INR nivå er her hentet fra en amerikansk studie på 

atrieflimmerpasienter (22) For vektet INR-fordeling i scenario 2, se appendiks A (Tabell 

19). 
 

Funksjonsnivå og mortalitet etter kliniske hendelser  

Funksjonsnivå etter iskemiske slag (IS) for dabigatran og warfarin er hentet fra RE-LY. 

Funksjonsnivå og mortalitet ble registrert i RE-LY mellom 3 og 6 måneder etter IS for 

pasienter som overlevde minst 3 måneder etter hendelsen. For intrakranielle blødninger 

(ICH) ble funksjonsnivå og 3 måneders mortalitet for warfarin hentet fra en amerikansk 

studie (23). Det er antatt at hemorragiske slag (HS) gir samme funksjonsnivå/mortalitet 

som IS og at hendelsene systemisk emboli (SE), akutt hjerteinfarkt (AMI) og 

ekstrakranielle blødninger (ECH) ikke gir endring i funksjonsnivå. 

 

Mortalitet etter AMI er hentet fra RE-LY mens mortalitet etter systemisk emboli bygger på 

britiske registerdata. For ECH er mortalitetsdata hentet fra en amerikansk studie på AF 

pasienter (24). 

 

Funksjonsnivå etter IS, ICH og HS  for ASA og ingen behandling er hentet fra  en 

amerikansk cohort-studie som undersøkte mortalitet og funksjonsnivå hos AF pasienter 

(25).  I modellen antas det at det ikke er noen forskjeller mellom dabigatran og warfarin 

når det gjelder funksjonsnivå/mortalitet etter hendelsene  ICH/HS, SE, AMI eller ECH. Se 

oversikt i Tabell 20 i Appendiks A. 

 

Helsenytte 

Helsenytten ved de ulike behandlingene er målt i kvalitetsjusterte leveår (QALYs). 

Nyttevektene er hentet fra publiserte artikler, som er identifisert ved et litteratursøk.  

Tabell 8 viser nytteverdiene brukt i analysene.  

  

Tabell 8 - Utility Values 

Utilities Value Source 

Utility decrement associated with event
* 

  

Stroke 0.139 Sullivan et al., 2006(6) 

SE 0.120 Sullivan et al., 2006(26) 

TIA 0.103 Sullivan et al., 2006(26) 

ICH 0.181 Sullivan et al., 2006(26) 

HS 0.139 Sullivan et al., 2006(26) 

ECH 0.181 Sullivan et al., 2006(26) 

Minor bleed 0.004 Sullivan et al., 2006(26) 

AMI 0.125 Sullivan et al., 2006(26) 
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Utility of warfarin monitoring  
 

In primary care 1.00  

In secondary care 1.00  

Utility of dabigatran 150 mg BID adverse event 

Applies for 3 months only, not applied in base-

case 

0.973 RE-LY trial substudy 

Utility per disability level   

Totally independent without stroke history
+
 0.81 Sullivan et al., 2006(26) 

Totally independent
+
 0.65 Tengs et al., 2003(27) 

Moderate dependent. Rankin scale 2–3 0.46 Tengs et al., 2003(27) 

Totally dependent. Rankin scale 4–5 0.30 Tengs et al., 2003(27) 
* 
A disutility for an event is subtracted from the health state utility value during the cycle in which the event 

occurs. 
+
 Baseline value for patients entering the study depending on stroke history. 

 

Nytteverdiene for hvert funksjonsnivå er de viktigste nyttevektene i modellen. Tre av disse 

vektene er hentet fra Tengs et al (27) sin metaanalyse (inkluderer 20 studier) av 

livskvalitetsvekter ved slag. For å beregne kvalitetsjusterte leveår for tid med ulike 

funksjonsnivåer, multipliseres disse nyttevektene med tidslengden hver pasient har 

funksjonsnivået. 

 

Det er brukt to nyttevekter ved funksjonsnivået ”helt uavhengig”. Den ene vekten er i 

tilfellene der pasienten ikke har hatt slagtilfeller tidligere. Vekten er hentet fra Sullivan et 

al (26). Den andre vekten er i tilfellene der pasientene har hatt slagtilfeller tidligere. Søker 

anfører at det å bruke data fra to kilder (Tengs og Sullivan) kan gi utfordringer mht 

konsistens. Derfor har søker tatt utgangspunkt i metoden brukt i Sullivan, der vanlige 

borgere er spurt og en graderingsskala (rating scale) brukt i nyttevurderingen. Det er derfor 

valgt vekter med tilsvarende metode (vanlige borgere og graderingsskala) fra Tengs 

metaanalyse. Tallene fra Sullivan er basert på EQ-5D, mens tallene fra Tengs oppgis å 

være QoL – vekter generelt. 

 

De andre nytteparametrene i tabellen er nyttetap knyttet til ulike hendelser. De er hentet fra 

Sullivan et al (26), og er justert for alder, kjønn, rase, etnisk bakgrunn, inntekt, utdannelse 

og komorbiditet. Det er ikke knyttet noe nyttetap til INR-kontroller og monitorering av 

warfarin i analysene. Selv om en delanalyse av RE-LY-studien indikerte et  nyttetap 

(statistisk ikke-signifikant) i de første tre månedene ved bruk av dabigatran 150 mg vs 

warfarin, ble ikke dette inkludert i analysen.  

3.1.6 Kostnader (input data)  

Direkte kostnader 

De direkte kostnadene i analysen inkluderer legemiddelkostnader og kostnader knyttet til 

hhv. INR-kontroller, kliniske hendelser, langtidsoppfølging ved redusert funksjonsnivå og 

diskontinuering av legemiddelbehandling. Prisen for dabigatran er betinget av at Pradaxa 

innvilges forhåndsgodkjent refusjon for bruk ved atrieflimmer. Enhetskostnadene er vist i   
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Tabell 9. 

 

Tabell 9 - Costs in 2010 Values (NOK) 

Drug Costs Per Day Reference 

DBG 150 mg 

BID 
NOK 20.19 Boehringer Ingelheim Norway

§
 

DBG 110 mg 

BID 
NOK 20.19 Boehringer Ingelheim Norway

§
 

Warfarin*  NOK 2.02 Legemiddelverket
†§

 

Aspirin NOK 0.80 Legemiddelverket
†§

 

Warfarin 

monitoring,  

annual 

NOK 8,000 
Please refer to description in Norwegian section of reimbursement 

dossier 

Event Costs Mean Reference
‡
 

Fatal IS NOK 72,400.91 DRG 14A + Fee 11ak + Ground ambulance 

IS, Independent NOK 48,484.85 DRG 14B + Fee 11ak + Ground ambulance 

IS, Moderate 

Disability 
NOK 60,442.88 50%*DRG 14A + 50%*DRG 14B + Fee 11ak + Ground Ambulance 

IS, Totally 

Dependent 
NOK 72,400.91 DRG 14A + Fee 11ak + Ground ambulance 

SE, Fatal NOK 86,876.00 DRG 78 + Fee 11ak + Ground Ambulance 

SE, Non-fatal NOK  86,876.00 DRG 78 + Fee 11ak + Ground Ambulance 

TIA NOK 28,812.54 DRG 15A + Fee 11ak + Ground Ambulance 

ICH, Fatal NOK 72,400.91 

Assume to be the same as IS 

 

ICH, 

Independent 
NOK 48,484.85 

ICH, Moderate 

Disability 
NOK 60,442.88 

ICH, Totally 

Dependent 
NOK 72,400.91 

HS, Fatal NOK 72,084.91 DRG 14A + Fee 708b + Fee 708d + Ground Ambulance 

HS, 

Independent 
NOK 48,168.85 DRG 14B + Fee 708b + Fee 708d + Ground Ambulance 

HS, Moderate 

Disability 
NOK 60,126.88 

50%*DRG 14A + 50%*DRG 14B + Fee 708b + Fee 708d + Ground 

Ambulance 

HS, Totally 

Dependent 
NOK 72,084.91 DRG 14A + Fee 708b + Fee 708d + Ground Ambulance 

ECH, Non-

fatal, GI 
NOK 38,127.22 

DRG 174N and 175N + Fee 11ak + Ground Ambulance ECH, Non-

fatal, Non-GI 
NOK 38,127.22 

ECH, Fatal NOK 38,127.22 

Minor Bleed NOK  2,356.16 
DRG 705O + Fee 11ak + Fee 704j + Fee 706f + Fee 708b + Fee 

708d 

AMI, Fatal NOK 25,791.56 DRG 123 + Fee 11ak + Ground Ambulance 

AMI, Non-fatal NOK 25,791.56 Assume same as AMI, Fatal 
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Discontinuation 

of treatment w/ 

event 

NOK 0 Assumption 

Treatment 

switch 
NOK 0 Assumption 

Death from 

unrelated 

causes 

NOK 47,334.00 Standard DRG (Weight = 1.0) + Fee 11ak + Ground Ambulance 

Follow-Up 

Costs 

Per 3 Month 

Costs 
 

 Mean  

Independent NOK 665.00 NORCAD Report (assumes patient is asymptomatic) 

Moderate NOK 12,888.25 NORCAD Report 

Dependent NOK 187,500.00 NORCAD Report (3 months in nursing home) 

* For costing purposes, assumes an average dose of 5 mg of warfarin  

‡ Provided by Professor Ivar Sonbo Kristiansen; DRG coding is based on the NordDRG system; Fee codes are based on 

the Norwegian Medicines Association (NMA) Fee Schedule; Ambulance costs are based on the Norwegian Ambulance 

Association 

† www.legemiddelverket.no 

§ Retail price, excluding 25% VAT 

 

I tabellen over er oppfølgingskostnadene etter slag basert på en oppdatering til 2010-

kostnader av tallene fra Kunnskapssenterets rapport om NORCAD-modellen (28). 

 

INR-kontroller 

Enhetskostnaden for INR-kontroller per år per warfarinpasient er, som tabellen over viser, 

satt til 8000 kr i søkers hovedanalyser. Dette er basert på en svensk studie av kostnader ved 

warfarinmonitorering i allmennpraksis i Stockholms landsting i 2003 (29).  

 

I studien ble hyppigheten av INR-kontroller kartlagt i to retrospektive studier basert på 

elektroniske pasientdata. Et utvalg av 144 pasienter tilhørende i alt 12 legesentre utgjorde 

grunnlaget for frekvensanslagene for den tre måneder lange startfasen av 

warfarinbehandling. Et utvalg av 20 pasienter fra fem legesentre ble brukt til å anslå 

frekvensen hos etablerte pasienter, dvs. pasienter med 12 måneder eller lengre 

behandlingstid bak seg. Anslaget for frekvensen i behandlingsperioden 4-11 måneder ble 

gjort ved å anta en lineær nedgang i hyppighet fra 3 måneder til 12 måneder.  

 

Ressursbruken per INR-kontroll ble utledet av to Delphi-panel-studier. I den ene studien 

deltok et tilfeldig utvalg på 35 allmennleger og 10 sykepleiere fra 34 legesentre. Her ble 

tidsbruk ved ulike deler av INR-kontroller anslått. I den andre studien anslo 49 

distriktssykepleiere fra hele Sverige tidsbruken ved INR-kontroller i hjemmesykepleien. 

 

Enhetskostnadene ble hentet fra offentlige databaser og primærhelsetjenesten. I 

kostnadsanslagene inngår lønn og sosiale utgifter til legene og sykepleierne. I tillegg 

inngår overhead- og administrasjonskostnader, herunder utgifter til leie og vedlikehold av 

lokaler. Det ble anslått at disse kostnadene utgjør om lag 40 % av de totale kostnadene ved 
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legesentre i allmennpraksis. Søker argumenterer for at faste kostnader bør inkluderes i 

beregningene da gjennomsnittskostnad, og ikke marginalkostnad, vil representere 

alternativkostnaden best. Søker viser også til NICE sin egen Clinical guideline nr. 36 for 

atrieflimmer (http://www.nice.org.co.uk/CG036; se costing report) der faste kostnader er 

inkludert. 

 

Anslagene på ressursbruk og kostnadene i den svenske studien er som følger: 

 

Tabell 10 - Kostnader ved INR-monitorering i Sverige i 2003 

 Tidsperiode Antall INR-målinger Total kostnad 

Behandlingsstart 3 måneder 12,38 SEK 6’811,- 

Første behandlingsår 12 måneder 29,52 SEK 16’244,- 

Vedlikeholdsfase pr år 16,18 SEK 8’904,- 
Beregnet enhetskostnad pr INR-kontroll: SEK 550,-  

 

Søker argumenterer for at de svenske anslagene har relevans for norske forhold, bl.a. fordi: 

- Stockholms landsting har INR-monitorering i allmennpraksis, mens andre svenske 

landsting har antikoagulasjonsklinikker som likner mer på norske sykehuspoliklinikker 

 

Søker vurderer anslaget på 8000 kr som konservativt fordi: 

- Kostnadsnivået har steget siden undersøkelsen ble gjort (2003) 

- Kostnadsnivået er lavere i Sverige 

- Pasientenes reisekostnader og tidsbruk er ikke inkludert. 

- En lavere andel atrieflimmerpasienter behandles med warfarin i Sverige, noe som kan 

tilsi at en større andel av de som behandles med warfarin i Sverige, har stabilt, god 

INR-kontroll, noe som kan gi lavere INR-kontrollkostnad per pasient.  

 

Søker har ikke brukt de norske anslagene fra en rapport av Ivar Sønbø Kristiansen m. fl. 

(30). Søker vurderer at disse anslagene er basert på en vel konservativ tilnærming, blant 

annet fordi lave sykehustakster er brukt i deler av beregningene. Vi kommer tilbake til 

dette i avsnitt 3.5 - Legemiddelverkets egne beregninger.  

 

Indirekte kostnader 

Søker har ikke inkludert indirekte kostnader i sine analyser, bortsett fra i en tilleggsanalyse 

som Legemiddelverket ba om. I den analysen ble det antatt en kostnad på 2000 kr per år 

for tap av fritid, ved alle typer slag. I tillegg ble det antatt 5000 kr per år i produksjonstap 

for slag som gir moderat eller total funksjonsnedsettelse. For alle hendelser utenom mindre 

blødninger ble det antatt en reisetidskostnad på 500 kr per hendelse per pasient.  

3.2 Resultater  

I det følgende vises, hvis ikke annet er spesifisert, resultater fra søkers hovedanalyse: Det 

sekvensielle scenarioet (reduksjon av dabigatrandose ved 80 år) vs warfarinkontroll som i 

http://www.nice.org.co.uk/CG036


 LØ/LR/ 22-05-2012 side 
40/73 

 

 

RE-LY studien. Indirekte kostnader er ikke inkludert i denne analysen. Det vises resultater 

fra den deterministiske analysen. Søker har også probabilistiske analyser, som ikke vises 

her. 

3.2.1 Effekt 

Tabellen under viser antall beregnede hendelser i modellsimuleringsperioden, regnet per 

100 pasientår, ved de to behandlingene. I analysen gir warfarin flere slag, og flere alvorlige 

slag enn dabigatran. Andre hendelser forekommer også hyppigere blant warfarinbrukerne i 

denne analysen – bortsett fra hjerteinfarkt og ekstrakranielle blødninger der hyppigheten er 

større hos dabigatranbrukerne.  

 

Tabell 11 - Kliniske hendelser. Dabigatran vs. Warfarin. Antall hendelser per 100 pasientår. 
Søkers hovedscenario 

 Dabigatran Warfarin 

Iskemiske slag 4,03 4,28 

- Fatale 1,53 1,55 

- Funksjonsnivå «helt uavhengig» 1,36 1,55 

- Funksjonsnivå «moderat avhengig» 0,70 0,67 

- Funksjonsnivå «helt avhengig» 0,45 0,51 

Systemiske embolier 0,48 0,55 

TIA (drypp) 1,24 1,49 

Intrakranielle blødninger og hemorragiske slag 0,46 1,05 

- Fatale 0,19 0,50 

- Funksjonsnivå «helt uavhengig» 0,05 0,09 

- Funksjonsnivå «moderat avhengig» 0,05 0,10 

- Funksjonsnivå «helt avhengig» 0,17 0,36 

Ekstrakranielle blødninger 4,12 3,76 

Hjerteinfarkt 1,35 1,13 

3.2.2 Kostnader  

Virkningen på kostnadene i de ulike scenarioene er vist under neste punkt. 

 

3.2.3 Kostnadseffektivitet 

I tabellen under vises resultatene per pasient for hele modellsimuleringsperioden. Både 

framtidige kostnader, leveår og QALYs er diskonterte, med en rate på 4 % per år. I søkers 

hovedanalyse er dabigatran dominant strategi. Det vil si at behandling med dabigatran gir 

både noe flere QALYs og leveår, og samtidig lavere totalkostnader enn behandling med 

warfarin. Dabigatranbehandlingen medfører høyere legemiddelkostnader. Men dette mer 

enn motsvares av lavere kostnader til monitorering samt kort- og langtidsbehandling av 

kliniske hendelser. 

 



 LØ/LR/ 22-05-2012 side 
41/73 

 

 

 

 

 

Tabell 12 - Kostnader (NOK) og effekter i søkers hovedscenario. Per pasient. Diskonterte 
tall. 

 Dabigatran – sekvensiell 

bruk 

Warfarin - som i RE-LY 

Direkte kostnader (NOK) til    

- legemidler 55 315 5 776 

- monitorering 15 59 349 

- kliniske hendelser 62 897 65 716 

- langtidsoppfølging etter 

kliniske hendelser 

123 194 178 356 

Totalt 241 413 309 195 

Differanse, kostnader -67 782  

   

Leveår 10,59 10,37 

QALYs 7,85 7,62 

Differanse, QALYs 0,23  

   

ICER, dvs. merkostnad per 

vunne QALYs. Dabigatran 

vs warfarin. 

-294 704  

 

Kilde: Søker 

 

Under (Tabell 13) gis en oppsummering av resultatene for tre scenarioer med 

dabigatranbehandling: sekvensiell behandling, 110 mg dabigatran BID og 150 mg 

dabigatran BID, samt warfarin (som i RE-LY), ASA (aspirin) og ingen behandling. 

 

 I tabellen vises Net Monetary Benefit (NMB) i stedet for ICER.  

 

NMB = (λ* ΔE) – ΔC 

 

der ΔE og ΔC er hhv. QALY-gevinsten og merkostnadene ved dabigatran sammenliknet 

med warfarin, mens λ er den maksimale betalingsvilligheten per QALY. Søker har satt λ 

lik 500000 kr i analysene presentert under. 
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Tabell 13 - Cost-effectiveness of Dabigatran Etexilate based on updated main analysis. Per 
patient. 

 

 QALYs LYs 

Drug 

costs 

(NOK) 

Event 

costs 

(NOK) 

Follow-

up costs 

(NOK) 

Total 

costs 

(NOK) 

NMB of 

DBG 150 

mg BID 

(NOK) 

NMB of 

DBG 110 

mg BID 

(NOK) 

Aspirin as the 2nd line treatment  

DBG 150 

mg BID 6,99 9,41 47 959 60 929 88 344 197 223     

DBG 110 

mg BID 6,94 9,38 49 129 60  987 108 060 218 609     

RE-LY 

adjusted-

dose 

warfarin 6,80 9,23 62 120 63 218 134 507 255 121 151 179 107 831 

No treatment as the 2nd line treatment  

DBG 150 

mg BID 6,92 

 

9,33 47 656 61 541 91 219 200 416     

DBG 110 

mg BID 6,88 
9,31 

48 926 61 567 110 672 221 165     

Aspirin 6,60 9,09 1 780 69 006 158 296 229 083 189 157  147 792  

No 

treatment 6,19 
8,60 

0 72 594 172 531 245 125 410 461 369 096 

 

  QALYs LYs 

Drug 

costs 

(NOK) 

Event 

costs 

(NOK) 

Follow-

up costs 

(NOK) 

Total 

costs 

(NOK) 

NMB of DBG 

sequential 

dosing 

(NOK) 

Aspirin as the 2nd line treatment 

DBG sequential 

dosing 7,85 10,6 55 310 62 897 123 194 241 413   

RE-LY adjusted-

dose warfarin 7,62 10,4 65 125 65 716 178 536 309 195 184 097 

No treatment as the 2nd line treatment 

DBG sequential 

dosing 7,79 10,5 55 024 63 393 127 082 245 485   

Aspirin 7,38 10,2 1 969 72 245 217 848 292 062  250 096 

No treatment 6,94 9,7 0 75 766 240 301 316 067 498 765 

 

“Drug costs” inkluderer både selve legemiddelkostnadene og monitoreringskostnadene i  

tabellen. 

 

I følge disse analysene fra søker er dabigatran dominant (gir flere QALYs og lavere 

kostnader) enn de andre alternativene. Dette gjelder for alle tre dabigatranscenarioene (150 

mg BID, 110 mg BID og sekvensiell 150 mg BID – 110 mg BID).  
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3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

 

Søker har utført enveis-, flerveis- og probabilistiske sensitivitetsanalyser – samt flere 

scenarioanalyser. De enveis sensitivitetsanalysene er omtalt i kapittel 3.1 i denne 

rapporten.  

 

I løpet av saksgangen sendte søker inn bl.a. følgende scenarioanalyser for 

sammenlikningen mellom sekvensiell dabigatran og warfarin: 

- Andel pasienter med INR mellom 2 og 3 ble økt fra 64 % i hovedscenarioet til 98 %, 

og INR-kontrollkostnaden ble satt ned fra 8000 kr per pasient per år til 5000 kr. 

Dabigatran var fortsatt dominant. Selv i et scenario med en INR-kontrollkostnad på 

2000 kr kombinert med at  andel pasienter i INR-området 2-3 var  98 %, var dabigatran 

dominant. For å simulere dette scenarioet brukte søker ”real world adjusted warfarin 

control”-versjonen av modellen, med «baseline risk» -data fra observasjonsstudien til 

Walker et al (22). Se Tabell 19 med tilhørende tekst i Appendiks A for nærmere omtale 

av denne modellversjonen.  

- I modellen gir dabigatran noe flere tilfeller (ikke statistisk signifikant) av hjerteinfarkt 

(kliniske og/eller stille infarkt) enn warfarin. Imidlertid var kun de akutte kostnadene 

og det umiddelbare nyttetapet inkludert. Søker har derfor ad hoc-messig testet 

langtidsvirkningen av hjerteinfarkt, ved å øke kostnadene og nyttetapet med en faktor 

på 5 (reflekterer hendelser som inntreffer midtveis i en 10-årsperiode). Dette ga svært 

små utslag i QALY-gevinst og merkostnader. 

- I en scenarioanalyse inkluderte søker kr 2000 kr per år per slagpasient for tap av fritid, 

i tillegg kr 5000 per år ved moderat til total funksjonsnedsettelse etter slag samt 500 kr 

per hendelse (utenom mindre blødninger) for pasienters behandlingsreisetid. 

Inkludering av slike indirekte kostnader medførte i seg selv at dabigatran ble enda mer 

dominant sammenliknet med warfarin. Men endringen i resultat var svært liten. I dette 

scenarioet ble det ikke regnet med tidskostnader for warfarinbrukere i forbindelse med 

INR-kontroller (reise, kontroll, konsultasjon). Inklusjon av slike kostnader ville i seg 

selv gjort dabigatran enda mer dominant sammenliknet med warfarin. 

 

Søker gjorde to sentrale subgruppeanalyser. Den ene analysen var med ulike aldre for 

modellpopulasjonen: hhv. 55 år, 65 år og 80 år. Base case er 71 år. For alle aldre var alle 

dabigatranscenarioene (150 mg BID, 110 mg BID og sekvensiell 150 mg BID – 110 mg 

BID) var dabigatran dominant i forhold til RE-LY justert dose warfarin. Dabigatran var 

mest dominant i scenarioene for de yngste alderspopulasjonene. 

 

Den andre subgruppeanalysen gjorde man en analyse for hver av 10 ulike risikogrupper 

basert på hhv. CHADS2 -score 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6. For hver av CHADS2-score 2, 3 og 4 

ble pasientene delt inn i undergrupper etter om de hadde hatt slag før eller ikke. For alle de 

10 subgruppene for alle dabigatranscenarioene var dabigatran dominant i forhold til RE-

LY justert dose warfarin. Dabigatran var minst dominant i scenarioet for CHADS2 score 2 
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med tidligere slag. Men, Net Monetary Benefit (NMB) per pasient i dette scenarioet, 

156 696 kr, var ikke mye lavere enn NMB i hovedscenarioet, 184 097 kr. 

 

I søkers probabilistiske sensitivitetsanalyser (PSA) ble parametere gitt følgende 

fordelinger:  

- Base line risiko: betafordeling  

- Relativ risiko: log-normal fordeling 

- Kostnader knyttet til kliniske hendelser: gammafordeling 

- Nyttevekter: betafordeling 

 

Modellparameterne ble variert innenfor 95 % konfidensintervall der disse fantes. Ellers ble 

det brukt et standardavvik skjønnsmessig satt lik 20 % av gjennomsnittsverdi på 

parameteren. 

 

Søkers innsendte PSA viser at over 90 % av simuleringene i de ulike sammenlikningene 

gir at dabigatran er kostnadseffektiv sammenliknet med warfarin, ved en betalingsvillighet 

på 100 000 kr per vunnet QALY. 

3.4 Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse 

3.4.1 Relevans av analysen mht søkt PICO 

Populasjonen i base case i modellanalysen reflekterer pasientpopulasjonen i RE-LY-

studien. Vi viser til vår vurdering av populasjonen i avsnitt 2.2.1. 

Legemiddelverket slutter seg til Blåreseptnemnda vurdering av intervensjonene i søkers 

modellanalyser: «Det var enighet om at sekvensregimet der pasienten starter behandlingen 

med 150 mg x 2 med dosereduksjon til 110 mg x 2 f.o.m. fylte 80 år, var å foretrekke i 

modellsammenheng fremfor et regime kun 110 mg x 2 eller 150 mg x 2. Sekvensregimet er 

i henhold til anbefalinger i godkjent preparatomtale.» (31). Sekvensscenarioet er 

«optimalisert» i forhold til de enkelte studiearmene i RE-LY. Effektdata som inngår i 

modellen i sekvensscenarioet består kun av data fra pasienter < 80 år for dosen 150 mg 

BID, og kun av data fra pasienter > 80 år som ble behandlet med 110 mg BID. Slik er data 

«fjernet» for de eldre pasientene som fikk 150 mg og dermed hadde høyere blødningsrisiko 

– tilsvarende er data «fjernet» for de yngre pasientene som fikk en mindre effektiv dose. 

 

Blåreseptnemnda mente at analysen sannsynligvis underestimerer andel av pasienter som 

kommer til å bli behandlet med 110 mg x 2. Nemnda foreslo derfor at en skulle undersøke 

muligheten for å modellere «cutoff» for dosejustering ved en lavere alder, eksempelvis 75 

år. Legemiddelverket undersøkte dette med søker, men konkluderte med dette ville 

medføre såpass mye reprogrammering av modellen og nye statistiske analyser av RE-LY-

studiedata at en ikke ville prioritere dette. Legemiddelverket belyste imidlertid 

problemstillingen ved å simulere scenarioet med kun dosering 110 mg BID for alle, både 

de over og de under 80 år, med våre egne «hovedanalyse» -forutsetninger for variablene i 

modellen. Dette er drøftet under kapitelet om Legemiddelverkets egne beregninger senere i 
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denne rapporten. Konklusjonen er at en dosejustering f.o.m. 75 år i stedet for f.o.m. 80 

mest sannsynlig ikke vil endre hovedkonklusjonen i vår refusjonsvurdering. 

 

Legemiddelverket anser søkers valg og doseringer av komparatorer som relevante 

Legemiddelverket antar at i norsk klinisk praksis vil warfarinpasientene være noe bedre 

regulert og ha en noe høyere TTR enn gjennomsnittet i RE-LY-studien (TTR= 64 %). 

Antagelig vil TTR ligge rundt 70 % (tilsvarende TTR observert for de norske pasientene i 

RE-LY-studien) og falle inn under 3. kvartil (65,5 % -72,6 %) i senter TTR-analysen.  

 

Blåreseptnemnda ønsket at Legemiddelverket skulle gjøre en vurdering av den 

helseøkonomiske effekten gitt at Norge hadde en TTR som korresponderte med 3. og 4. 

kvartil. Begrensninger ved subanalysen som gjør at effektestimatene er forbundet med stor 

usikkerhet og modelltekniske utfordringer ved å benytte data fra subanalysene (se avsnitt 

3.5.2), bidrar til at Legemiddelverket mener at data fra totalpopulasjonen i RE-LY 

(sekvensscenarioet) bør velges i hovedanalysen. Eksplorative scenarioanalyser bl.a. med 

data fra 4. kvartil er beskrevet i avsnitt 3.5.2. 

 

ASA benyttes som komparator i tilleggsanalyser, og effektdata for ASA er hentet fra 

systematiske oversikter/ metaanalyser (19, 20). Ved kontroll av enkeltstudiene som inngår 

i publisert analyse (20) ser det ut til at dosen for ASA monoterapi varierer fra 75-325 mg. 

Iht. norske retningslinjer anbefales behandling med 75 mg ASA mens europeiske 

retningslinjer anbefaler 75-150 mg. 

 

De viktigste helsemessige og økonomiske utfallene synes å være med i økonomiske 

modellanalysene. Blåreseptnemnda etterlyste data på compliance for dabigatran i klinisk 

praksis. Søker opplyser om at det i modellen ikke er mulig å teste compliance «uavhengig» 

da det ikke finnes data for effekt av ulike nivåer av compliance på relativ risiko for 

framtidige kliniske hendelser.  

3.4.2 Modellstruktur 

Blåreseptnemndas medlemmer og kliniske eksperter invitert til nemndmøtet 18.11.11 

hadde ingen sterke innvendinger mht modellstruktur og tilhørende forutsetninger. 

Legemiddelverket slutter seg til dette. Riktignok er mulige langtidsvirkninger, for 

livskvalitet og kostnader, av hjerteinfarkt ikke modellert eksplisitt, men ad hoc- 

sensitivitetsberegninger indikerer at dette har liten betydning for resultatene. 

3.4.3 Effekt- og helsenyttedata i modellen 

 

Effektdata 

Verdiene for effektdataene  som benyttes  i modellanalysen på de viktigste parametrene 

ansees generelt som dokumentert i refusjonssøknaden. Legemiddelverket har noen mindre 

innvendinger: 
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- For de kliniske hendelsene i modellen benyttes de individuelle komponentene av 

primære og sekundære utfallsmål fra RE-LY-studien. Dette gir lavere antall hendelser 

for hvert enkelt utfallsmål, noe som gjør at statistisk styrke for å beregne signifikante 

forskjeller reduseres. Punktestimater med konfidensintervaller er lagt inn av søker 

uavhengig av statistisk signifikans. Dette er vanlig praksis når det benyttes 

probabilistisk modellering, som i dette tilfellet. 

- Data på funksjonsnivå og mortalitet er for en del av hendelsene (HS, ICH, SE, ECH) 

hentet fra andre publiserte kilder enn RE-LY. For komparatorer ASA og ingen 

behandling vs dabigatran er  data hentet bl.a. fra  en nettverksmetaanalyse som ikke er 

publisert (19). Data er også hentet fra en publisert metaanalyse, men det er vanskelig å 

vurdere kvaliteten av denne (20), siden den i lite omfang inneholder beskrivelser av 

studiene som inngår og evt. ulikheter i pasientpopulasjon, design og oppfølging 

(heterogeniteten i studiene). 

Fremskriving av effekten 

Relativ risiko (RR) for effekt av dabigatran vs warfarin fremskrives utover studieperioden 

på 2 år. Det antas at effekten av behandlingen opprettholdes og konstante RR benyttes 

derfor i et livstidsperspektiv i  modellen. Ut i fra legemidlenes biologiske 

virkningsmekanismer og klinisk erfaring med orale antikoagulantia per i dag, finnes det 

ikke evidens som støtter at behandlingseffekten ikke opprettholdes hos pasienter som tar 

legemidlene. 

 

Andrelinjebehandling i klinisk praksis vs modellanalysen  

I klinisk praksis kan man anta at behandling i større grad blir warfarin etter dabigatran og 

at dabigatran benyttes som behandling etter warfarin. I klinisk praksis vil derfor  relevant  

annenlinjebehandling (både warfarin og dabigatran) ha bedre effekt enn ASA  som er valgt 

i modellen. Det er uvisst hvordan dette vil innvirke på kostnadseffektiviteten til dabigatran 

i forhold til warfarin.  

Nyttevekter 

Det er noe usikkerhet knyttet til nyttevektene brukt i modellen. Vektene for de ulike 

funksjonsnivåene etter slag er hentet fra ulike kilder. Selv om dette ikke er uvanlig, og 

søker anfører en plausibel forklaring på hvorfor dette er gjort, byr dette på utfordringer mht 

konsistens. Vektene er imidlertid i samme størrelsesorden som vektene brukt i den 

uavhengige analysen gjort for Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

(CADTH) (32). I denne analysen er det også benyttet vekter fra ulike kilder.  

3.4.4 Kostnadsdata 

RE-LY-studien inneholder i liten grad ressursbruk- og kostnadsdata som kan brukes i en 

norsk helseøkonomisk modell. Det må derfor gjøres forutsetninger om dette i analysene, og 

data må hentes fra andre kilder enn RE-LY.  
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Kostnadsdata for hendelser og oppfølgende behandling av slag er hovedsakelig basert på 

relevante legetakster og DRG-vekter samt data fra Kunnskapssenterets NORCAD-modell. 

Takster og DRG-refusjoner vil kun være grove gjennomsnittsanslag på faktiske kostnader 

ved ulike aktiviteter, men er antakelig de beste tilgjengelige anslagene. Disse kostnadene er 

oppgitt i 2010-verdier, mens legemiddelprisene er oppdatert til dagens nivå. Dette 

innebærer i seg selv at innsparingene ved unngåtte hendelser blir noe undervurdert 

sammenliknet med legemiddelkostnadene, noe som gjør resultatene noe mindre fordelaktig 

for dabigatran. 

Legemiddelverket har justert kostnadene for hjerteinfarkt og langtidsoppfølging av de mest 

alvorlige slagene, i vår egne analyser. Dette er omtalt senere i rapporten. 

 

Kostnader til INR-kontroller er en sentral variabel. Som søker påpeker har det vært 

sparsommelig med data om omfanget av og kostnadene ved INR-kontroller i Norge. Søker 

har både initiert og selv gjort en kartlegging av dette i forbindelse med refusjonssøknaden. 

Dette har økt kunnskapen, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til INR-kostnadene i 

modellanalysene.  

Usikkerheten i søkers anslag er bl.a. knyttet til følgende: 

- Kostnadsanslagene er basert på en svensk undersøkelse. Spørsmålet er i hvilken grad 

de svenske resultatene kan overføres til en norsk setting. Tallene er kun fra 

allmennpraksis i Stockholmsregionen. Tall fra Lip 2007 (33) indikerer at det gjøres 

flere INR-kontroller per pasient i Sverige enn i Norge.  

- I de svenske tallene inngår faste kostnader. I analysen bør imidlertid slike kostnader 

trekkes ut. Dette fordi vi antar at slike kostnader i svært liten grad blir berørt av om 

dabigatran innvilges forhåndsgodkjent refusjon, i hvert fall på kort og mellomlang sikt. 

Da vil det fortsatt være mange pasienter som bruker warfarin og som har behov for 

INR-kontroller. Selv om antallet INR-kontroller reduseres, vil reduksjonen spres på 

mange legekontorer og klinikker. Dette er i tråd med synet til utredningsgruppen som 

vurderte dabigatran for NICE (34). 

- Antakelig vil en del av legekonsultasjonene som pasientene har i forbindelse med INR-

kontroller, også dreie som annet enn selve INR-kontrollen. Dette bør en justere for i 

beregningene, selv om datagrunnlaget her er svært usikkert. Søker har ikke gjort en slik 

justering eksplisitt. Det kan muligens forsvares i og med at det synes som de svenske 

tallene er basert kun på tidsbruken til selve INR-kontrollen.  

- Det bør også påpekes at følgende forhold isolert sett medfører at søkers anslag er 

konservativt: 

o Pasientenes reisekostnader og tidsbruk synes ikke inkludert 

o Tallene er fra 2003 og oppgitt i svenske kroner, og ikke justert opp til norske 

2010 kroner med hensyntaken til norsk kostnadsnivå.  

 

Legemiddelverket har gjort egne anslag på INR-monitoreringskostnadene i vår egne 

analyser. Disse er presentert i sin helhet i Appendiks B. 
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3.4.5 Resultater av analysen 

Dabigatran, gitt etter anvisningene i preparatomtalen, gir i søkers analyser en helsegevinst 

sammenliknet med hhv. warfarin, ASA og ingen behandling for pasienter med 

atrieflimmer. Helsegevinsten er særlig knyttet til at dabigatranpasientene ser ut til å få 

færre hjerneslag og intrakranielle blødninger enn pasientene som bruker warfarin, ASA 

eller ingen antikoagulasjonsbehandling. Legemiddelkostnadene er høyere for dabigatran 

enn for de alternative behandlingene. Men, i søkers analyser mer enn oppveies dette av 

innsparte kostnader til INR-monitorering samt kostnader ved akutte kliniske hendelser og 

oppfølgingen av dem.  

 

Det er imidlertid knyttet usikkerhet til flere av variablene i søkers modellanalyser.  Både 

søker og Legemiddelverket har derfor belyst usikkerheten og robustheten av resultatene 

ved sensitivitets- og scenarioanalyser, se de neste delene av denne rapporten. 

3.4.6 Sensitivitetsberegninger 

Etter Legemiddelverkets vurdering har søker i hovedsak gjort relevante sensitivitets- og 

scenarioanalyser. Søker har ment å vise at konklusjonen om dabigatrans 

kostnadseffektivitet er svært robust, ved blant annet scenarioanalyser der sentrale 

parametere, som graden av INR-kontroll og kostnaden ved INR-kontroll, samtidig er satt 

ufordelaktig for dabigatran. Legemiddelverket har dog gjort supplerende beregninger 

basert på våre egne anslag på noen av nøkkelparameterne – se kapittel 3.5.  

 

3.5 Legemiddelverkets egne beregninger  

3.5.1 Hovedanalyse 

Vi har tatt utgangspunkt i søkers hovedscenario, dvs. sekvensiell dabigatrandosering 

sammenliknet med RE-LY-basert warfarinbehandling. I dette scenarioet er kun direkte 

kostnader inkludert. Tidskostnader og produksjonstap for pasienter er ikke inkludert. 

Simuleringene er deterministiske. Legemiddelverkets hovedanalyse skiller seg fra søkers 

hovedscenario ved at vi har brukt endrete forutsetninger for følgende parametere samtidig: 

 

INR kostnader 

Vi har anslått at 3300 kr unngås per pasient per år ved bruk av dabigatran istedenfor 

warfarin. Bakgrunnen for dette anslaget er gjort rede for i Appendix B – INR 

kontrollkostnader. I motsetning til søkers anslag inkluderer dette anslaget reisekostnader, 

men ikke faste kostnader. Som i søkers anslag er ikke indirekte kostnader knyttet til 

pasientenes tidsbruk inkludert. 

 

Kostnader knyttet til hjerteinfarkt 

Vi har anslått korttidskostnaden (i modellsyklusen infarktet inntreffer) knyttet til 

hjerteinfarkt som ikke er dødelig  til 52926 kr per tilfelle. Dette er basert på samme data og 

metode som søker har brukt for anslaget på korttidskostnaden ved dødelig hjerteinfarkt, 
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men vi har brukt et snitt av DRG-kodene 121 og 122 i stedet for DRG-kode 123. Men, i 

tillegg til kosttidskostnaden kommer oppfølgingskostnader ved hjerteinfarkt. Modellen 

inneholder ingen variabel for dette. Vi har derfor skalert opp korttidskostnaden slik at vi 

får et riktigere bilde av samlet kostnad ved hjerteinfarkt. Til dette har vi benyttet data fra 

den uavhengige analysen gjort for Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

(CADTH) (32). I den analysen er forholdet mellom årlig langtidskostnad og 

korttidskostnad lik 0,69. Kombinert med vårt anslag på korttidskostnad gir dette en årlig 

langtidskostnad på 36723 kr per tilfelle. Dersom en antar at et hjerteinfarkt kommer i år 5 i 

en typisk modellperiode på 10 år for pasientene i analysen, vil det være 5 år (minus selve 

infarktperioden på 3 mnd) som en gjennomsnittspasient har oppfølging etter hjerteinfarkt. 

Da blir samlet akuttkostnad og oppfølgingskostnad 227360 kr. Vi legger dette anslaget inn 

i modellen. 

 

Nyttetap knyttet til hjerteinfarkt 

Modellen inneholder ingen variabel for nyttetap på sikt etter hjerteinfarkt. Vi har derfor 

skalert opp korttidsnyttetapet i modellen slik at vi får et riktigere bilde av samlet nyttetap 

ved hjerteinfarkt. Til dette har vi benyttet data fra den uavhengige analysen gjort for 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) (32). I den analysen var 

det akutte nyttetapet ved hjerteinfarkt lik 0,125, dvs. det samme tapet som søker har. I 

CADTH-analysen er langtidsnyttetap 0,012 per måned etter hjerteinfarkt. Dersom en antar 

at et hjerteinfarkt kommer i år 5 i en typisk modellperiode på 10 år for pasientene i 

analysen, vil det være 5 år (minus selve infarktperioden på 3 mnd) som en 

gjennomsnittspasient har oppfølging etter hjerteinfarkt. Da blir samlet nyttetap lik 0,125 + 

0,012*12* 4,75 = 0,809. Vi legger dette anslaget inn i modellen. 

 

Nyttevekt etter de minst alvorlige slagene, dvs. der pasientene klassifiseres som fortsatt 

«fullstendig uavhengige» 

Vi har satt denne lik 0,75 – som i CADTH-analysen - da vi vurderte forskjellen i 

nyttevekter mellom tilstanden «Fullstendig uavhengig, uten tidligere slag» (0,81 i både 

søkers analyse og i CADTH-analysen) og tilstanden «Fullstendig uavhengig, etter slag» 

(0,65) som vel stor. 

 

Oppfølgingskostnaden etter de mest alvorlige slagene 

Data for dette er usikre og det må gjøres antakelser for kostnader i norsk setting. Dette er 

slag der pasientene i søkers analyse er klassifisert som «helt avhengige», og har Modified 

Rankin score (MRS) lik 4 eller 5. I likhet med søker og Kunnskapssenteret (28) antar vi at 

de med score lik 5 («Alvorlig funksjonshemming. Krever konstant pleie, sengebundet, 

inkontinent») har en årlig oppfølgingskostnad som tilsvarer kostnaden ved en 

sykehjemsplass. Vi har oppdatert denne kostnaden til 2011-tall, basert på KOSTRA-data 

fra www.ssb.no. I KOSTRA angis «korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per 

kommunal plass» til 895040 kr i 2011. Sykehjem er den dominerende institusjonen i dette 

regnskapet. Noe av kostnadene er knyttet til avskrivninger og til mat (som en slag rammet 

også ville hatt uavhengig av slaget). Vi trekker skjønnsmessig ut dette og bruker et anslag 

http://www.ssb.no/
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på 800000 kr per plass per år. Ifølge KOSTRA er drøye 750000 kr av dette lønnsutgifter.  

Vi antar videre at kun halvparten av de med MRS lik 4 («Moderat alvorlig 

funksjonshemming. Personen er ute av stand til å ivareta kroppslige behov uten assistanse, 

og ute av stand til å gå uten assistanse.») kommer på sykehjem som følge av slag. Den 

andre halvparten antas få hjelp og oppfølging hjemme 1,5 time (effektiv tid) per dag. Vi 

antar at halvparten av oppfølgingen er ved sykepleier (kr 738 per effektiv time) og 

halvparten ved hjemmehjelp (kr 532 per effektiv time). Timesatsene er fra NHO fra 2009 

(35). Vi har oppdatert dem til 2011 ved prisutvikling for helse- og sosialtjenester fra 

www.ssb.no. Årskostnaden for de med oppfølging hjemme blir da ca. 340000 kr. Data fra 

RE-LY viser at forholdet mellom antall slag med MRS lik 4 og antall slag med MRS lik 5 

er om lag 2:1. Da blir samlet årlig oppfølgingskostnad for de med MRS lik 4-5, lik 

0,67*800000 kr + 0,33*340000 kr er lik (avrundet) 650000 kr. Vi bruker dette anslaget i 

vår analyse.  

Legemiddelverket understreker at også disse valgene av parameteranslag er beheftet med 

usikkerhet. Gitt foreliggende dokumentasjon vurderer vi imidlertid disse anslagene som  

riktigere enn søkers anslag for parameterne. Tabell 14Tabell 14 viser resultatet av 

Legemiddelverkets hovedscenario. Dabigatran er fortsatt dominant sammenliknet med 

warfarin. 

Tabell 14- Kostnader (NOK) og effekter i Legemiddelverkets hovedscenario. Per pasient. 
Diskonterte tall 

 Dabigatran – 

sekvensiell bruk 

Warfarin –  

som i RE-LY 

Direkte kostnader (NOK) til    

- legemidler 55 316 5 776 

- monitorering 15 24 481 

- kliniske hendelser 82 233 81 625 

- langtidsoppfølging etter kliniske hendelser 109 149 157 144 

Totalt 246 713 269 026 

Differanse, kostnader -22 313  

   

Leveår 10,59 10,37 

QALYs 8,07 7,85 

Differanse, QALYs  0,22 

   

ICER, dvs. merkostnad per vunne QALYs. 

Dabigatran vs warfarin. 

-101 339  

 

Som i søkers hovedanalyse har vi valgt å bruke effektdataene fra totalpopulasjonen i RE-

LY-studien. Det er mulig at disse effektdataene er noe for gunstige fordi 

http://www.ssb.no/
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warfarinkontrollen kan være noe gunstigere i Norge enn gjennomsnittet i RE-LY. Dette er 

diskutert foran i denne rapporten. De norske pasientene i RE-LY hadde en TTR (på 

senternivå) på 70 %, mens snittet i RE-LY var på 64 % (13). TRR på 70 % tilsvarer 3. 

kvartil mht senter TTR-nivå i Wallentins publikasjon (13). Det er imidlertid problematisk å 

legge inn effektdata fra 3. kvartil i den helseøkonomiske modellen – av flere grunner. 

Dataene i Wallentin er ikke spesifisert for pasienter over og under 80 år, og er heller ikke 

spesifisert ned på de enkelte utfallsmål for kliniske hendelser, men samlet i aggregerte 

utfallsmål. Det er heller ikke oppgitt base line- risikoer for hver av kvartilene. Det vil si at 

vi ikke har de data vi trenger for å erstatte gjennomsnittsdataene for RE-LY med 3. 

kvartildataene på en konsistent måte i modellen. Vi lar derfor vår hovedanalyse være med 

det konsistente sette av effektdata fra totalpopulasjonen i RE-LY. Dette medfører en 

usikkerhet, men vi vurderer dette slik: 

1. De sentrale effektestimatene i 3. kvartil synes noe mindre gunstige for dabigatran enn 

effektestimatene for snittet av RE-LY, men forskjellene synes ikke store. Dette er 

kommentert i avsnitt 2.2.2. 

2. Vi har gjort grove sensitivitetsanalyser med utgangspunkt i vår hovedanalyse, men der 

vi har på to ulike måter har lagt inn data for 4. kvartils TTR-nivå, dvs. enda bedre TTR-

nivå på warfarinbehandlingen enn 3.kvartil som antakelig er det mest realistiske. Som 

vi vil vise under, synes dabigatran fortsatt å være kostnadseffektivt sammenliknet med 

warfarin i disse analysene. 

Alt i alt vurderer vi det derfor som sannsynlig at dabigatran, er kostnadseffektivt 

sammenliknet med warfarin for hele indikasjonen under ett. 

Vi vil påpeke to endringer som vi ikke har gjort i vår hovedanalyse: 

1. Søker har modellert at det er forskjeller mellom warfarin og dabigatran i fordelingen av 

slagene mht. funksjonsnivå.  Vi har drøftet dette i avsnitt 2.1.1, og datagrunnlaget 

synes noe usikkert. Men, vi har nullet ut denne antakelsen i sensitivitetsanalyser og 

konkludert med at den synes å bety svært lite for resultatene. Etter en vurdering av 

dette er søkers forutsetninger beholdt i vår hovedanalyse. 

2. Vi har ikke endret effektestimater basert på vurderinger av hvordan evt. compliance i 

klinisk praksis vil bli. Compliance-problematikken er omtalt i 2.2.1. og 3.4.1. 

3.5.2 Andre scenarioanalyser 

 

110 mg dosering 

Dette scenarioet er undersøkt for å belyse problemstillingen om hva som skjer med 

kostnadseffektiviteten dersom pasienter bruker 110 mg-doseringen fra de er 75 år gamle og 

ikke fra de er 80 år gamle som i det sekvensielle scenarioet. En reprogrammering av 

modellen for å gjenspeile dette ville kreve mye arbeid. Legemiddelverket har derfor 

simulert modellen med kun110 mg x 2 dosering for alle dabigatranbrukerne, og med 
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forutsetningene ellers som i vår hovedanalyse nevnt over. Dette gav en kostnadsøkning på 

54 kr og en QALY-gevinst på 0,13 per pasient. Det vil si at dabigatran også med dette 

doseringsregimet er kostnadseffektivt sammenliknet med warfarin – gitt forutsetningene 

for analysen.  

Legemiddelverket vurderer det slik at siden 110 mg-scenarioet synes kostnadseffektivt for 

hele populasjonen og det sekvensielle scenarioet der pasientene bytter til 110 mg x 2 ved 

80 år er enda mer gunstig, vil kostnadseffektiviteten til et sekvensielt scenario der det 

byttes til 110 mg ved 75 år antakelig ha en kostnadseffektivitet som ligger mellom de 

førstnevnte scenarioene – og ergo være kostnadseffektivt sammenliknet med warfarin.  

 

Subgruppe: pasienter med CHADS2-score 2 

I søkers subgruppeanalyser mht CHADS2-score var gruppen for de med CHADS2-score 2 

og tidligere slag den gruppen som var minst kostnadseffektiv – selv om også den var 

kostnadseffektiv. Vi har derfor simulert vårt hovedscenario (sekvensiell dosering), med 

forutsetningene nevnt over, for denne subgruppen. Dette gav en kostnadsinnsparing på 

21049 kr og en QALY-gevinst på 0,20 per pasient. Det vil si at dabigatran også i dette 

scenarioet er kostnadseffektivt sammenliknet med warfarin – gitt forutsetningene for 

analysen.  

 

Subgruppe: warfarinpasienter med høyt TTR-nivå 

Vi ønsker å belyse kostnadseffektiviteten for pasienter med TTR-nivå som tilsvarer 4. 

kvartil i publikasjonen til Wallentin (13), dvs. > 72,6 %. . Som nevnt foran, er det 

problematisk å simulere modellen for slike subgrupper på en konsistent måte. Vi har derfor 

måttet gjøre dette på to ulike ad hoc-måter. I begge varianter er det tatt utgangspunkt i vår 

hovedanalyse referert over. 

1. Vi har lagt inn effektdata fra Wallentin-artikkelen for subgruppen, dvs. vi søker å 

overprøve effektdataene som ligger inne i hovedanalysen basert på det som søker kaller 

RE-LY-trial-scenarioet. Problemet er at effektdataene i Wallentin ikke er splittet opp i 

pasienter over og under 80 år og er kun presentert for enkelte av de kliniske hendelsene 

i modellen og da som sammensatte mål på flere hendelser For eksempel er iskemiske 

slag og systemisk emboli slått sammen i Wallentin-artikkelen. Vi har heller ikke data 

for baseline risiko for denne subgruppen pasienter. Det er uklart hvordan disse 

manglene slår ut i analysen vi har gjort. Analysen ga en kostnadsinnsparing på 9950 kr 

og en QALY-gevinst på 0,09 per pasient. Det vil si at dabigatran også i dette scenarioet 

er kostnadseffektivt sammenliknet med warfarin – gitt forutsetningene for analysen. 

2. En alternativ måte er å bruke scenarioet som søker kaller ”real world adjusted warfarin 

control”. Vi har da satt andelen av pasientene  med INR mellom 2 og 3 lik 78,9 % 

(basert på individuell TTR for pasientene i 4. kvartil). Vi har så skjønnsmessig satt 

andelen INR<2 lik 10 %, og INR>3 lik 11,1 %. Dette ga en kostnadsinnsparing på 

16204 kr og en QALY-gevinst på 0,16 per pasient. Det vil si at dabigatran også i dette 

scenarioet er kostnadseffektivt sammenliknet med warfarin – gitt forutsetningene for 

analysen. 
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Som nevnt over er alle analysene over uten indirekte kostnader. Dersom disse inkluderes, 

blir resultatene enda mer gunstige for dabigatran. Særlig kommer det av at anslaget på 

innsparte INR-kostnader vil økes, ved at pasienters (og evt. pårørendes tidsbruk) knyttet til 

INR-monitorering av warfarin bakes inn i regnestykket. Kristiansen (30) har antatt at slike 

kostnader kan utgjøre opp mot 500 kr per kontroll (antar 2 timers tidsbruk per kontroll – 

med reise, venting m.m.), dvs. opp mot 4000 kr for 8 unngåtte kontroller (med reiser) per 

pasient per år.  

3.6 Oppsummering 

Gitt den foreliggende dokumentasjon og de aktuelle legemiddelprisene tyder 

Legemiddelverkets og søkers beregninger på at behandling med dabigatran sannsynligvis 

er kostnadseffektiv forebygging av slag og systemisk emboli hos atrieflimmerpasienter 

omfattet av legemidlets indikasjon.  

 

Legemiddelverket vurderer at kostnadene ved bruk av dabigatran står i et rimelig forhold 

til den behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling og 

derfor tilfredsstiller legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht kostnadseffektivitet. 

4 DISKUSJON 

4.1 Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften 

 

Dabigatran benyttes til forebygging av slag og emboli, og den foreliggende søknaden 

gjelder bruk ved atrieflimmer. 

  

Legemiddelverket har vurdert at de faglige kriteriene i forhold til alvorlighet av 

sykdommen og langvarighet av behandlingen er oppfylt. 

 

Effektdataene er hovedsakelig basert på RE-LY-studien der dabigatran ble sammenlignet 

med warfarin.  Effekten i den aktuelle populasjonen av atrieflimmerpasienter i Norge er 

tilfredsstillende dokumentert gjennom resultatene i RE-LY-studien, selv om norsk 

pasientpopulasjon kan være noe eldre, og det kan oppnås noe bedre INR-kontroll for en del 

warfarinbehandlede pasienter enn det gjennomsnittstallene i RE-LY-studien tilsier. Disse 

forholdene er belyst av Legemiddelverket i sensitivitetsanalyser. 

 

Dabigatran synes å ha noe bedre effekt mht å forebygge slag og systemisk emboli enn 

warfarin med samme risiko for blødninger (150 mg dabigatran BID) eller sammenlignbar 

effekt som warfarin med noe lavere forekomst av blødninger (110 mg dabigatran BID).  

 

Dabigatran tilfredsstiller legemiddelforskriftens faglige kriterier mht vitenskapelig godt 

dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon. 
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Det er fremlagt helseøkonomiske analyser som etter Legemiddelverkets syn dekker de 

fleste viktige aspekter for å belyse kostnadseffektiviteten av dabigatran i gitt 

pasientgruppe. De viktigste analysene sammenligner dabigatran med warfarin. 

 

Det er tatt utgangspunkt i et scenario der dabigatrandosen reduseres fra 150 mg BID til 110 

mg BID ved 80 år i henhold til godkjent preparatomtale. For å vurdere om kostnadene ved 

bruk av dabigatran står i forhold til kostnadene ved alternativ behandling, har 

Legemiddelverket laget sitt eget hovedscenario. Dette tar utgangspunkt i søkers 

hovedanalyse, men Legemiddelverket har endret følgende forutsetninger: 

 

- Unngåtte INR-kontrollkostnader per pasient ved bruk av dabigatran i stedet for 

warfarin er redusert fra søkers anslag på 8000 NOK per år til 3300 NOK per år (se 

Appendiks B)  

- Estimatet for livskvalitet etter de minst alvorlige slagene er justert opp 

- Oppfølgingskostnader knyttet til de mest alvorlige hjerneslagene er justert ned 

- Kostnader og nyttetap knyttet til hjerteinfarkt er justert opp 

 

I Legemiddelverkets hovedscenario fremstår dabigatran som kostnadsbesparende, med ca. 

22000 NOK innspart per pasient i gjenstående leveår sammenlignet med warfarin. 

Samtidig oppnås en livskvalitetsgevinst på 0,22 QALYs per pasient i gjenstående leveår. 

Både kostnader og QALYs er diskontert med 4 % per år. Legemiddelkostnadene er 

betydelig høyere for dabigatran enn for warfarin. I analysen mer enn oppveies dette av 

innsparte kostnader til INR-monitorering og lavere kort- og langtidskostnader knyttet til 

hjerneslag og andre kliniske hendelser.  

 

Følgende momenter er undersøkt i Legemiddelverkets andre scenarioanalyser: 

- Noen pasienter kan ha en TTR som ligger godt over gjennomsnittet i RE-LY-studien 

(64 %). Legemiddelverket har testet virkningen av dette på to måter. Tilgjengelige 

effektdata tilhørende 4. kvartil (cTTR >72,6 %) ble lagt inn i modellen i den grad det er 

mulig, gitt at tilgjengelige data i begrenset grad er overførbare til modellen. Den andre 

tilnærmingsmåten (anbefalt av søker) innebar å benytte søkers «real world adjusted 

warfarin control» og angi at 78,9 % av pasientene hadde INR mellom 2 og 3. 

- I følge kliniske eksperter kan en betydelig andel pasienter få dosejustering til 110 mg 

BID allerede ved 75 år (individuelle vurderinger). Legemiddelverket har testet dette 

ved å undersøke kostnadseffektiviteten av 110 mg gitt til samtlige pasienter fra 

oppstart. 

- I modellen fremstår pasienter med CHADS2-score 2 og tidligere slag som  

pasientgruppen med dårligst kostnadseffektivitet. Legemiddelverket har testet 

kostnadseffektiviteten hos denne pasientgruppen med de endrede forutsetningene som 

vårt hovedscenario innebærer. 

 

Også i disse scenarioanalysene fremstår dabigatran som kostnadseffektivt. 
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Det synes å være sannsynlighetsovervekt for at dabigatran er kostnadseffektivt i forhold til 

warfarin med hensyn til å redusere risikoen for slag og systemisk emboli i den aktuelle 

populasjonen med atrieflimmerpasienter i Norge. De viktigste driverne for dette er 

kostnadene forbundet med INR-måling blant warfarinpasientene og helsegevinster og 

innsparinger knyttet til unngåtte hjerneslag.  

 

Søker har også gjort helseøkonomiske analyser der dabigatran blir sammenliknet med hhv. 

ASA og ingen behandling. Dabigatran kommer enda gunstigere ut i disse 

sammenlikningene enn i sammenlikningen med warfarin. Legemiddelverket vurderer at det 

er sannsynlig at dabigatran er kostnadseffektivt sammenliknet med hhv. ASA  og ingen 

behandling.  

 

Alle analysene over er uten indirekte kostnader. Dette er blant annet kostnader knyttet til 

pasienters og pårørendes tidsbruk ved INR-kontroller. Dersom disse inkluderes, blir 

resultatene enda mer gunstige for dabigatran. 

 

Dabigatranbehandlingen skal ikke monitoreres på samme måte som warfarin. Dette 

forenkler behandlingen, men kan være av betydning for oppfølging og compliance i klinisk 

praksis. Etter Legemiddelverkets vurdering mangler det per i dag empiri for å tallfeste 

compliance for dabigatran i norsk klinisk praksis og i hvilken grad en eventuell lavere 

compliance vil påvirke relativ risiko for hendelser sammenliknet med warfarin. 

 

Det er usikkerhet knyttet til enkelte av forutsetningene i analysene, men med de data som 

foreligger i dag, anser Legemiddelverket at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at 

kostnadene ved bruk av dabigatran til forebygging av slag og emboli hos pasienter med 

atrieflimmer i henhold til indikasjon, står i et rimelig forhold til behandlingsmessig verdi 

og til kostnadene ved alternativ behandling. 

5 BUDSJETTKONSEKVENSER 

Folketrygdens legemiddelbudsjett og bagatellgrensen 

Søker har selv beregnet at budsjettvirkningene blir godt over bagatellgrensen på 5 

millioner kroner fem år etter innvilget forhåndsgodkjent refusjon. Det mest oppdaterte 

anslaget til søker er vel 55 millioner kroner netto i økte utgifter på folketrygdens 

legemiddelbudsjett i det femte året etter innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon. I 

beregningene er det forutsatt at dabigatran tar hele markedet for ny antikoagulantisk 

behandling. Legemiddelverket mener søkers anslag antakelig er for lavt, men er da følgelig 

enig med søker i at bagatellgrensen vil overskrides. 

 

Legemiddelverket vil i et eget brev til Helse- og omsorgsdepartementet presentere våre 

egne anslag på virkningen på folketrygdens legemiddelbudsjett sammen med virkninger på 

andre deler av helsebudsjettet, i den såkalt utvidete budsjettberegningen.  
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6 KONKLUSJON 

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med dabigatran (Pradaxa) oppfyller 

kriterier for forhåndsgodkjent refusjon til forebygging av slag og emboli hos pasienter med 

atrieflimmer. Både søker og Legemiddelverket er enige i at virkningene på folketrygdens 

legemiddelbudsjett vil være godt over bagatellgrensen på 5 millioner kroner i år 5 etter 

innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Den foreliggende søknaden om refusjon for dabigatran (Pradaxa) oppfyller dermed ikke 

vilkårene i legemiddelforskriftens § 14-15 første ledd og kan dermed ikke innvilges. 

Søknaden vil bli behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utredning oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet jf. § 14-32. 

 

 

Statens legemiddelverk, 22-05-2012  

Kirsti Hjelme (e.f.)  

fung. seksjonssjef  

  

  

 Christina Kvalheim 

saksbehandler 

 

 

 

Hilde Røshol 

saksbehandler 

 

 

 

Morten Aaserud 

saksbehandler 
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APPENDIKS A – TABELLER 

 

Tabell 15 - Hazard ratios for individuelle komponenter av primært og sekundært endepunkt 
(12) 

 Dabigatran 110 mg x 2  

(n=6015) 

Dabigatran 150 mg  x 2 

(n=6076) 

Warfarin           

(n=6022) 

Slag    

Forekomst (%) 171 (1.44) 122 (1.01) 186 (1.58) 

Hazard ratio vs. warfarin  

(95% CI) 

0.91 (0.74, 1.12) 0.64 (0.51, 0.81)  

p-verdi overlegenhet 0.3828 0.0001  

Systemisk emboli    

Forekomst (%) 15 (0.13) 13 (0.11) 21 (0.18) 

Hazard ratio vs. warfarin 

 (95% CI) 

0.71 (0.37, 1.38) 0.61 (0.30, 1.21)  

p-verdi overlegenhet 0.3099 0.1582  

Iskemisk slag    

Forekomst (%) 152 (1.28) 103 (0.86) 134 (1.14) 

Hazard ratio vs. warfarin  

(95% CI) 

1.13 (0.89, 1.42) 0.75 (0.58, 0.97)  

p-verdi overlegenhet 0.3139 0.0296  

Hemorragisk slag    

Forekomst (%) 14 (0.12) 12 (0.10) 45 (0.38) 

Hazard ratio vs. warfarin  

(95% CI) 

0.31 (0.17, 0.56) 0.26 (0.14, 0.49)  

p-verdi overlegenhet <0.001 <0.001  

Hjerteinfarkt (Kliniske MI)    

Forekomst (%) 86 (0.72) 89 (0.74) 63 (0.53) 

Hazard ratio vs. warfarin  

(95% CI) 

1.35 (0.98, 1.87) 1.38 (1.00, 1.91)  

p-verdi overlegenhet 0.0696 0.0491  

Hjerteinfarkt (Kliniske 

og/eller  stille MI) 

   

Forekomst (%) 98 (0.82) 92 (0.81) 75 (0.64) 

Hazard ratio vs. warfarin  

(95% CI) 

1.29 (0.96, 1.75) 1.27 (0.94, 171)  

p-verdi overlegenhet 0.0929 0.1240  
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Tabell 16 - Fordeling av slag etter alvorlighetsgrad (11) 

 Dabigatran 110 mg x 2  

(n=6015) 

Dabigatran 150 mg x 2 

(n=6076) 

Warfarin           

(n=6022) 

Slag «non-disabling»*    

Forekomst (%) 60 (0.50) 44 (0.37) 69 (0.58) 

Relativ Risk vs. warfarin  

(95% CI) 

0.86 (0.61-1.22) 0.62 (0.43-0.91) 0.72 (0.49-1.07) 

p-verdi overlegenhet 0.40 0.01  

Slag «disabling»  eller  

fatalt** 

   

Forekomst (%) 112 (0.94) 80 (0.66) 118 (1.00) 

Relativ Risk vs. warfarin  

(95% CI) 

0.94 (0.73-1.22) 0.66 (0.50-0.88)  

p-verdi overlegenhet 0.65 0.005  

*Modifisert Rankin Score 0-2, **Modifisert Rankin Score 3-6 

 

 

Tabell 17 - Analyse av total- og kardiovaskulær overlevelse (12) 

 Dabigatran 110mg  x 2  

(n=6015) 

Dabigatran 150 mg  x 2 

(n=6076) 

Warfarin (n=6022) 

Totalmortalitet    

Forekomst (%) 446 (3.75) 438 (3.64) 487 (4.13) 

Hazard ratio vs. warfarin 

 (95% CI) 

0.91 (0.80, 1.03) 0.88 (0.77, 1.00)  

p-verdi overlegenhet 0.1308 0.0517  

Vaskulær mortalitet    

Forekomst (%) 289 (2.43) 274 (2.28) 317 (2.69) 

Hazard ratio vs. warfarin 

 (95% CI) 

0.90 (0.77, 1.06) 0.85 (0.72, 0.99)  

p-verdi overlegenhet 0.2081 0.0430  
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Tabell 18 - Modifisert Rankin Scale (mRS) 

Modifisert Rankin skala er mye brukt til å måle graden av funksjonshemning eller 

pleiebehov i dagliglivets aktiviteter hos personer som har hatt et hjerneslag. Skalaen ble 

introdusert i 1957 av Rankin (36) og er senere blitt modifisert av andre (37). 

 

Skalaen går fra 0 til 6, med endepunktene en perfekt helsesituasjon uten symptomer, til 

død. 

0 Ingen symptomer 

1 Ingen signifikant funksjonshemning. Personen er i stand til å utføre alle 

vanlige aktiviteter trass i symptomene. 

2 Lett funksjonshemning. Personen er i stand til å ivareta egen livsførsel 

uten assistanse, men er ikke i stand til utføre alle aktiviteter som før 

sykdomsdebut. 

3 Moderat funksjonshemning. Personen behøver noe hjelp, men kan gå 

uten assistanse. 

4 Moderat alvorlig funksjonshemning. Personen er ute av stand til å 

ivareta kroppslige behov uten assistanse, og ute av stand til å gå uten 

assistanse. 

5 Alvorlig funksjonshemning. Krever konstant pleie, sengebundet, 

inkontinent. 

6 Død 

 

 

Tabell 19- Ischaemic Stroke Risk by INR Range 

Risiko for iskemisk slag ved warfarinbehandling justert etter INR  

For komparator i scenario 2, dvs. ”warfarinkontroll som i virkeligheten”, benyttes en 

metode hvor det beregnes en vektet INR-fordeling. Forholdstall for kliniske hendelser (slag 

og intrakranielle blødninger) ved ulik INR-nivå er her hentet fra en amerikansk studie på 

atrieflimmerpasienter (22).  
RR for slag i hver range vs. vektet ”overall risk” beregnes ved å benytte vekter fra INR-

distribusjonen i RE-LY  (22 % INR < 2,0/ 64 % INR 2-3/ 14 % INR >3). For en INR-

distribusjon identisk med RE-LY er samlet overall vektet risko=1. For en INR-distribusjon 

som avviker fra RE-LY som i scenario 2 (warfarinkontroll som i virkeligheten), justeres 

base-case RE-LY risiko i warfaringruppen vha. en vektet risiko beregnet på grunnlag av 

Walker et al.  I refusjonsvurderingen er scenario 2 med justert INR benyttet  i en av 

sensitivitetsanalysene der fordeling i INR intervall 2-3 er justert opp til 98 %. Vektet 

overordnet risiko når INR-distribusjon er 1 % INR < 2.0/ 98 % INR 2-3/ 1 % INR >3 

benyttes som en «proxy» i modellen på en svært god  INR-kontroll. 
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Warfarin INR Range Dist. in RE-LY and MTC (19, 20) 

Base Case* 

INR < 2.0 INR 2-3 INR > 3 

22% 64% 14% 

Sequential Dosing Scenario <80** 

INR < 2.0 INR 2-3 INR > 3 

22.2% 64.5% 13.3% 

Sequential Dosing Scenario 80+*** 

INR < 2.0 INR 2-3 INR > 3 

22.3% 63.9% 13.8% 

Warfarin IS Risk by INR  

(for Weighted Warfarin Approach following Walker et al.(22) 

INR Range Rate/100PY RR v overall 

INR < 2.0 0.026 1.676 

INR  2-3 0.011 0.735 

INR > 3 0.018 1.147 

* RE-LY totalpopulasjon 

**RE-LY subgruppe < 80 behandlet med 150 mg BID 

***RE-LY subgruppe 80+ behandlet med 110 mg BID 
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Tabell 20 - 90-Day Post-event Disability and Mortality 

 Independent 
Moderate 

Disability 

Totally 

Dependent 

90-day 

Mortality 

 

Ischaemic stroke     

For age group 

<80 

Warfarin* 53.9% 19.7% 4.3% 22.2% 

Dabigatran 150 

mg BID* 
58.0 % 14.9 % 4.1 % 22.9 % 

For age group 

80+ 

Warfarin* 44.0% 15.7% 9.5% 30.8% 

Dabigatran 110 

mg BID* 
26.6 % 31.9 % 3.5 % 38.0 % 

For all age group 

Warfarin//Dabigatran 

ICH (23) / HS 7.8% 8.8% 31.8% 51.6% 

SE (38) No effect on disability status 0.40% 

AMI * No effect on disability status 1.11% 

ECH (24) No effect on disability status  0.03% 

ICH = intracranial haemorrhage; HS = hemorrhagic stroke; SE = systemic embolism; AMI = acute myocardial infarction; 

ECH = extracranial haemorrhage 

*Source: RE-LY trial reanalysis  
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APPENDIKS B – INR-KONTROLLKOSTNADER 

Vi har først anslått antall INR-kontroller per pasient per år. Deretter har vi gjort anslag på 

kostnad per kontroll. Ved å multiplisere de to størrelsene får vi et gjennomsnittsanslag på 

INR-kontrollkostnader per pasient per år.    

Antall INR-kontroller per pasient per år 

I det følgende presenteres totalt 7 anslag for INR-kontroller per pasient per år. Anslag 1 er 

dels basert på beregningene av antall INR-prøver i Norge i Sønbø Kristiansen (2010) (30) 

og dels på tall fra reseptregisteret. Data for antall INR-prøver i Norge er for 

sykehussektorens del basert på en kartlegging av omfanget av INR-prøver i Helse Sør-Øst 

og skalering til nasjonalt nivå. HELFO har så gitt tall for antall folketrygdrefunderte INR-

prøver i allmennpraksis og blant privatpraktiserende spesialister.  

 

Anslag 1. Reseptregistertall og norsk undersøkelse Kilde 

Antall INR-prøver i Norge i 2009 1783202 Kristiansen 2010 (30) 

Antall warfarinbrukere i Norge i 2009     86278 Reseptregisteret 

INR-prøver per bruker  20,7  

 

Dette anslaget kan være noe høyt, da det er et visst omfang med INR-prøver som ikke blir 

tatt for monitorering av warfarin, men som blir tatt av diagnostiske grunner, og for 

pasienter som behandles med warfarin for andre indikasjoner enn atrieflimmer. Vi har ikke 

tall for omfanget av dette. I anslag 2 er det dog skjønnsmessig i en viss grad tatt hensyn til 

dette, ved at vi har redusert anslaget på antall i denne sammenheng relevante INR-prøver. 

Men, dette er svært usikkert, og i tillegg burde tallet for antall relevante warfarinbrukere 

antakelig vært redusert.  

 

Anslag 2. Som anslag 1, men justert Kilde 

Antall INR-prøver i Norge i 2009, til 

monitorering av warfarin 

1500000 Steinar Madsen, 

Legemiddelverket. Anslag 

Antall warfarinbrukere i Norge i 2009     86278 Reseptregisteret 

INR-prøver per bruker  17,4  

 

Anslag 3 er fra Lip et al 2007 (33) som gjorde en europeisk undersøkelse i 2004 der 

voksne AF-pasienter som hadde brukt VKA i minst ett år ble intervjuet. Det vil si at det 

sannsynligvis i stor grad er veletablerte pasienter som deltok i undersøkelsen, noe som i 

seg selv medfører at anslaget på antall INR-kontrollbesøk er lavere enn om en også hadde 

med pasienter i start- og tilpasningsfasen av behandlingen. Fra Norge deltok 100 pasienter. 

 

Anslag 3. Norske tall i europeisk undersøkelse Kilde 

Antall INR-kontrollbesøk per pasient.  

Voksne som hadde tatt VKA i minst ett 

år 

13 Lip 2007 (33). Lest ut av 

fig. 2 
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Anslag 4 tar utgangspunkt i den svenske undersøkelsen av Bjørholt et al 2007 (29)  – 

omtalt foran i denne rapporten. I undersøkelsen samlet man inn data for ulike faser i 

behandlingen: 

 

Anslag 4. Svenske tall (Bjørholt), vektede   Kilde 

Behandlingsstart, 3mndr. Antall prøver 12,38 Bjørholt 2007 (29) 

Første behandlingsår. Antall prøver 29,52 -«- 

Vedlikeholdsfase 16,18 -«- 

   

Antall nye warfarinbrukere i Norge, 2009 15801 Reseptregisteret 

Nye brukere målt i andel av antall 

warfarinbrukere, 2009 

18,3 % Beregnet fra Reseptregister-

tallene 

   

Antall INR-prøver per bruker. Vektet på nye 

og etablerte brukere. Svenske tall (Bjørholt), 

vektede 

18,6 Beregnet fra tallene over 

 

Ved å kombinere dataene fra Bjørholt med dataene fra Lip kan man med anslag 5 muligens 

få et anslag som passer en norsk setting bedre:  

 

Anslag 5. Svenske tall (Bjørholt) – justert 

til norske 

 Kilde 

Antall INR-prøver per bruker. Vektet på nye 

og etablerte brukere. Svenske tall (Bjørholt) 

18,6 Som anslag 4 over 

   

Antall norske INR-kontrollbesøk per 

veletablert bruker 

13 Lip 2007 (33), fig. 2 

Antall svenske INR-kontrollbesøk per 

veletablert bruker 

18 Lip 2007 (33), fig. 2 

Forholdet mellom antall norske og svenske 

INR-kontrollbesøk 

0,8125  

   

Antall INR-prøver per bruker. Vektet på nye 

og etablerte brukere. Svenske tall (Bjørholt) 

justert til norske. 

15,1 Beregnet fra tallene over 

 

Anslag 6 er fra den siste warfarinrapporten fra NOKLUS - Norsk kvalitetsforbedring av 

laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Rapporten dekker perioden 1.1.2011-31.12.2011, 

og er basert på data fra 392 fastleger. 
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Anslag 6. Norske tall, fra NOKLUS Kilde 

Gjennomsnittlig antall INR-svar per 

pasient og år. (Det må legges til 1 prøve 

per år da tallene fra NOKLUS dekker 

kun prøver hos fastlegen og ikke prøver i 

sommerferie hos vikar, m.m.)  

 

10,9 

+ 1  

NOKLUS 

 

Anslag 7 er hentet fra en artikkel av Wieloch et al (15) med data fra det svenske nasjonale 

kvalitetsregisteret for atrieflimmer og antikoagulasjon, AuriculA. Data for 18391 pasienter 

inkludert i registeret i 2008 ble analysert. 64 % av pasientene hadde atrieflimmer. 

Gjennomsnittlig antall kontroller per år for disse pasientene er angitt i tabellen under.  

 

Anslag 7. Svenske tall, fra AuriculA Kilde 

Gjennomsnittlig antall INR-kontroller 

per AF-pasient per år.  

 

13,5  Wieloch et al 2011 (15) 

 

Alle anslagene over er beheftet med usikkerhet. Etter en totalvurdering av anslagene, vil 

Legemiddelverket – per nå – anslå gjennomsnittlig antall INR-kontroller per AF-pasient 

som bruker warfarin i Norge til ca. 13 per år. Dette kan ses på som et gjennomsnitt for nye 

og veletablerte warfarinbrukere. 

Disse kontrollene medfører en eller annen form for kontakt med helsevesenet, som regel en 

konsultasjon. Vi gjort en vurdering av hvor mange av disse kontrollene som var forbundet 

med et legebesøk som warfarinbrukeren ville gjort uansett om det var INR-kontroll eller 

ikke. Det er vanskelig å framskaffe gode data på dette, men basert på vurderingen i Sønbø 

Kristiansen 2010 (30) angir vi dette antallet til 5 konsultasjoner per bruker per år. Dette 

støttes av statistikk fra NAV (39) som viser at personer over 70 år i 2006 hadde mellom 4 

og 5 fastlegekonsultasjoner i året. Vi antar at pasienter med atrieflimmer ligger over 

gjennomsnittet. Vi trekker disse besøkene fra antall INR-kontroller og får et «nettoanslag» 

på 10 antall konsultasjoner/kontakter med helsetjenesten som bortfaller per pasient som 

bruker dabigatran i stedet for warfarin. 

 

Kostnad per INR-kontroll 

 

Anslag 1-3 

Anslagene i tabellen under tar utgangspunkt i den svenske undersøkelsen av Bjørholt et al 

2007 (29)  – omtalt foran i denne rapporten. Anslagene inkluderer kun direkte kostnader, 

og ikke pasientenes tidsbruk.  Legemiddelverket anser anslag 3som det mest relevante av 

de tre fordi anslaget inkluderer reisekostnader, men ikke faste kostnader, jfr. diskusjon i 

kapittel 3.4.4. 
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Anslag 1-3. Basert på svenske tall fra Bjørholt et al 2007 (29), m.m. 

   

  Kilde 

Kostnad pr INR-kontroll, 2003 SEK 550 Bjørholt 2007 (29) 

Valutakurs 2003, NOK/SEK 0,8774 Norges Bank (http://www.norges-

bank.no/pages/77459/tab1.htm) 

GDP pris nivå 2003, Norge / Sverige 1,11 Nordic Statistics 

(http://91.208.143.50/pxweb/ 

pxwebnordic/dialog/statfile1.asp) 

Kostnad pr INR-kontroll, 2003 NOK 538 Beregnet fra tallene over 

Helseprisindeks Norge, 2010 / 2003 1,25 Nordic Statistics 

(http://91.208.143.50/pxweb/ 

pxwebnordic/dialog/statfile1.asp) 

Anslag 1: 

Kostnad pr INR-kontroll, 2010 NOK 

670 Beregnet fra tallene over 

   

Andel faste kostnader 40 % Bjørholt 2007 (29) 

Anslag 2: 

Kostnad pr INR-kontroll, 2010 NOK. 

Uten faste kostnader 

402 Beregnet fra tallene over 

   

Reisekostnad per INR-kontroll 120 Se beregninger under 

Anslag 3: 

Kostnad pr INR-kontroll, 2010 NOK. 

Uten faste kostnader, men med 

reisekostnader. Avrundet 

520 Beregnet fra tallene over 

 

Anslag 4 og 5 

Anslag 4 og 5 i tabellen under følger implisitt av beregningene i Sønbø Kristiansen 2010 

(30). Data for antall INR-prøver i Norge er omtalt over. Anslagene for enhetskostnader per 

prøve er basert på takster for INR-prøver i allmennlegepraksis, privatpraktiserende 

spesialistpraksis, på sykehus og private laboratorier, samt konsultasjonstakster. Det er ikke 

medregnet konsultasjonstakster for legebesøk en vil anta at pasientene har der også annet 

enn INR-kontroll er tema. Det er lagt til reisekostnader på kr 50 t/r og en tidskostnad per 

pasient (2 timer per kontroll) på kr 490,50 for besøk hos allmennlege/privatpraktiserende 

spesialist.  
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Anslag 4-5. Basert på norske tall fra Sønbø Kristiansen (2010) (30) 

   

  Kilde 

Totale INR-prøvekostnader 2009, NOK 704 921 667 Kristiansen 2010 (30) 

Hvorav pasientenes tidskostnader 392 400 000  

INR-prøvekostnader uten pasient-tidskostn. 312 521 667  

Antall INR-prøver 2009 1 783 202  

   

Anslag 4: 

Kostnad pr INR-prøve, 2009 NOK. Kun 

direkte kostnader, dvs. uten pasient-

tidskostn. 

175 Beregnet fra tallene over 

   

Anslag 5: 

Kostnad pr INR-prøve, 2009 NOK. Med 

indirekte kostnader, dvs. med 

pasientidkostn. 

395 Beregnet fra tallene over 

 

Følgende faktorer tilsier isolert sett at Kristiansens anslag kan være konservativt: De 

takstbaserte enhetskostnader for INR-prøver på sykehuslaboratorier og private laboratorier 

synes vel lave (13,33 kr pr prøve). Kostnader knyttet til konsultasjoner og informasjon 

m.m. knyttet til sykehusbaserte INR-prøver synes ikke å være inkludert. Reiseutgiftene til 

pasientene synes også noe for lave. 

 

Følgende faktorer tilsier isolert sett at Kristiansens anslag kan være for høyt: Noe faste 

kostnader for allmennleger ligger innbakt i enhetskostnadene, ved at en andel av 

fastlegetilskuddet er medregnet. I Blåreseptnemndas møte ble det også argumentert for 

pasientenes tidsbrukkostnader muligens var satt noe høyt. 

 

Anslag 6: 

På basis av dette har Legemiddelverket prøvd å supplere anslagene over med egne 

takstbaserte beregninger. HELFO oppgir at takst 710 for INR-prøve ble refundert ca. 928 

000 ganger i 2009. Dette var prøver foretatt hos allmennleger og privatpraktiserende 

spesialister. I følge HELFO ble takst 710 brukt i kombinasjon med ulike 

konsultasjonstakster som angitt i Tabell 21. De ulike takstene (honorarene) er angitt i 

Tabell 22. Dersom en vekter takstkombinasjonene etter hyppighet, her en INR-kontroll en 

samlet INR- og konsultasjonstakst på ca kr 250. Dette kan brukes som et anslag på 

gjennomsnittlig kostnad per INR-prøve – i mangel av mer direkte kostnadsdata. Idet 

sykehustakstene brukt i Kristiansen 2010 (30) synes noe lave, bruker vi kostnadsanslaget 

basert på HELFO-taksttallene også for INR-prøver for warfarinmonitorering tatt på 

sykehus. I tillegg kommer en reisekostnad på ca. kr 120 (se under), slik at samlet anslag på 
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gjennomsnittlige direkte kostnader ved en INR-kontroll for warfarinmonitorering da blir 

370 kr, se tabellen for anslag 6 under.  

Tabell 21 - Kombinasjoner av takst 710 og ulike konsultasjonstakster i 2009. Kilde: HELFO 

Takstkombinasjoner 

Antall unike 

forekomster Andeler 

Samlet takst (kr) 

per kombinasjon 

Vektet 

takst (kr) 

710 alene 17372 1,9 % 69 1 

710 + 1ad 171668 18,9 % 124 23 

710 + 1bd 0 0,0 % 119 0 

710 + h 3925 0,4 % 119 1 

710 + 2ad 221603 24,4 % 206 50 

710 + 2ad + 2cd 43927 4,8 % 354 17 

710 + 2ad + 2dd 373833 41,2 % 291 120 

710 + 2ad + 2cd + 2dd 64779 7,1 % 439 31 

710 + 3ad 6662 0,7 % 376 3 

710 + 3ad + 3bd 2016 0,2 % 451 1 

710 + 3ad + 4a1 (eller 4b1 el. 4c1 el. 

4c2) 580 0,1 % 534 0 

710 + 3ad + 3bd + 4a1 0 0,0 % 668 0 

SUM 906365 100 %   248 

 

Tabell 22 - Takster (honorar) for ulike konsultasjoner hos allmennleger eller 
privatpraktiserende spesialister 

Takster 2011-2012 

Honorar 

(kr)  Kilde 

710 (INR-prøve) 69 

http://normaltariffen.legeforeningen.n

o/pdf/Fastlegetariff_2011.pdf 

1ad (enkel kontakt, pers. fremmøte) 55 " 

1bd (enkel kontakt, brev  el. tlf) 50 " 

1h (resept) 50 " 

2ad (kontakt allmennlege) 137 " 

2cd (tillegg konsult utover 20 min.) 148 " 

2dd (tillegg for spesialitet allmennmed) 85 " 

3ad (kontakt spesialist) 307 

http://normaltariffen.legeforeningen.n

o/pdf/Normaltariff_2011.pdf 

3bd (tillegg konsult utover 20 min.) 75 " 

4a1 (tillegg full undersøk. hos div.spes.) 217 " 

4b1 (tillegg full undersøk. hos div spes) 133 " 

4c1 (tillegg full undersøk v øyeblikk. hjelp) 200 " 

4c2 (tillegg full undersøk v øyeblikk. hjelp) 80 " 



 LØ/LR/ 22-05-2012 side 
71/73 

 

 

 

 

Anslag 6. Basert på takstrefusjoner.  

   

 NOK Kilde 

INR-prøvetakst og gjennomsnittlig 

konsultasjonstakst 

250 HELFO/Legemiddelverket, se 

tabell over 

Reisekostnad per INR-kontroll 120 Se beregninger under 

   

Direkte kostnad per INR-kontroll 370  

 

 

Konklusjon: 

En totalvurdering av anslagene over vil Legemiddelverket – gitt den nåværende kunnskap 

– anslå de gjennomsnittlige direkte kostnadene per INR-kontroll til i størrelsesorden 370 

kr. Reisekostnader er inkludert. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt disse anslagene. 

 

Dersom en også tar med indirekte kostnader, knyttet til pasientenes tidsbruk, kan en 

benytte anslaget fra Kristiansen 2010 (30) på ca kr 500 pr INR-prøve, noe som er basert på 

en antakelse om 2 timers tidsbruk per kontroll (reise, venting, prøvetaking, konsultasjon). 

 

Reisekostnader 

I flere av anslagene over inngår Legemiddelverkets anslag på gjennomsnittlige 

reisekostnader per pasient per INR-kontroll. Reisekostnadene framkommer slik: 

 

Legemiddelverkets anslag på reisekostnad til og fra INR-kontroll. NOK 

   

  Kilde 

Kollektivt, «korte turer», dvs. typiske 

turer til fastlege (se under). Pris per 

tur. 2011 NOK 

20 Skjønnmessig satt, basert på takster 

på ruter og en antakelse om at flere 

av pasientene har honnørbillett. 

Kostnader per km. 2011 NOK.   

- Kollektivt, «lange turer», dvs. typiske 

turer til spesialist/poliklinikk (se 

under) 

0,49 Hansen 2005 (40), oppdatert til 

2011 NOK  

- Egen bil 2,13 -«- 

- Taxi, første 10 km 8,30  Forskrift om takstberegning og 

maksimalpriser for løyvepliktig 

drosjetransport med motorvogn. 

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-

20100930-1307.html 

Taxi, utover første 10 km 14,95 -«- 
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Fast tillegg per tur med taxi. 2011 NOK 52,50 -«-. Antar at halvpartene av turene 

bestilles og at halvparten tas fra 

holdeplass 

   

Avstander én vei. Km   

- Til allmennlege 8 Ianke et al 2006 (41)  

- Til spesialist/sykehus 37 -«- 

   

Andel reiser   

- Kollektivt 0,33 Antakelse 

- Egen bil 0,33 -«- 

- Taxi 0,33 -«- 

   

Kostnader t/r. 2011 NOK   

- Til allmennlege, i snitt 104 Beregnet fra tallene over 

- Til spesialist/sykehus, i snitt 424 -«- 

   

Andel reiser   

- Til allmennlege 0,95  

- Til spesialist/sykehus 0,05 Kun 1 % av 928000 refusjoner av 

INR-prøve var hos spesialist 

(HELFO-tall for 2009). Men, i 

tillegg kommer et ukjent antall 

INR-prøver for 

warfarinmonitorering poliklinisk  på 

sykehus. Vi anslår skjønnsmessig 

andelen til spesialist/sykehus til 

5 %.   

   

Reisekostnader t/r INR-kontroll. Vektet 

og avrundet. 2011 NOK 

120 Beregnet fra tallene over 

 

Unngåtte INR-kontrollkostnader per dabigatranbruker (sammenliknet med en 
warfarinbruker) per år 

 

Vi kombinerer anslagene på antall unngåtte kontroller og direkte kostnad per kontroll: 

8 unngåtte kontroller (legekonsultasjoner som ellers ikke ville vært gjort) multiplisert med 

370 kr per kontroll = 2960 kr 
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I tillegg unngås kostnaden for 5 INR-prøver som gjøres samtidig med legekonsultasjoner 

som også en gjennomsnittlig dabigatranbruker antas å ha per år: 69 kr (takst 710) * 5 = 

345 kr. 

Samlede unngåtte INR-kontrollkostnader blir da ca. 3300 kr per dabigatranbruker 

(sammenliknet med en warfarinbruker) per år. Dette er direkte kostnader. I tillegg kommer 

indirekte kostnader, knyttet til pasientenes og eventuelle ledsageres tidsbruk.  

Det må gjentas at disse anslagene er usikre, og er basert på den innsamlede kunnskap per 

nå. 

 


