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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 endring av refusjonsvilkår for denosumab (Prolia) i behandling av 
postmenopausale kvinner med osteoporose.  
 
Medisinsk godkjent indikasjon: 
Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og hos menn som har økt risiko for 
brudd. Hos postmenopausale kvinner reduserer Prolia signifikant risikoen for vertebrale 
brudd, ikke-vertebrale brudd og hoftebrudd. 
 
Denne rapporten og refusjonsvurderingen gjelder førstelinjebehandling av osteoporose hos 
postmenopausale kvinner med ett eller flere tidligere lavenergi brudd. 
 
Bakgrunn:  
Denosumab er et humant monoklonalt antistoff av IgG2 subtype, som hemmer RANK 
ligand (RANKL). RANKL er en essensiell faktor for dannelse, aktivering og overlevelse av 
osteoklaster, og denosumab kan derfor redusere nedbryting av ben.  
 
Effekten av denosumab på forebygging av brudd er vist gjennom en dobbeltblind 
placebokontrollert studie der denosumab er gitt som subkutan injeksjon hver 6. måned i tre 
år til postmenopausale kvinner. Søker har analysert kostnadseffektiviteten av denosumab 
sammenliknet med alendronat. Analysen er en indirekte sammenlikning via placebo som 
felles komparator. Alendronat er et bisfosfonat som administreres oralt i tablettform, og tas 
en gang per dag eller en gang per uke.  
 
Klinisk effekt: 
Det foreligger ingen studier som direkte sammenligner denosumab med alendronat på 
reduksjon i antall brudd. Søker har derfor basert sin analyse på en indirekte sammenligning 
av placebokontrollerte studier. Den kliniske dokumentasjonen av denosumab mot placebo er 
basert på FREEDOM studien, som er en dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert studie 
med 7868 kvinner mellom 60 og 90 år. Denosumab eller placebo ble gitt hver 6. måned i 36 
mnd. Effekten av alendronat mot placebo, er i søknaden basert på en studie publisert av 
Freemantle et al. Studien bruker forskjellige metoder innen nettverk metaanalyser for å gjøre 
indirekte sammenligninger av effekter til relevante virkestoffer i behandlingen av 
osteoporose, deriblant denosumab og alendronat. Studien viser effekten til virkestoffene som 
relativ risiko for bruddtyper både i forhold til placebo, og ved sammenligninger mellom 
virkestoffene. 
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Helseøkonomisk analyse: 
I den helseøkonomiske analysen sammenliknes behandling med denosumab mot behandling 
med alendronat. Analysen har et livstidsperspektiv og presenterer resultatene som kostnad 
per vunnet QALY i et begrenset samfunnsperspektiv. Kostnader er presentert i norske 
kroner, og helsegevinsten er presentert både som vunne kvalitetsjusterte leveår og vunne 
leveår. Helsegevinsten består i reduksjon av risiko for forskjellige bruddtyper som påvirker 
både mortalitet og livskvalitet. 
 
Resultat: 
I basecase analysen som ble levert av søker ble det konkludert med at denosumab både var 
billigere og mer effektivt sammenlignet med alendronat. Etter innspill fra Legemiddelverket 
ble en del forutsetninger i basecase analysen endret, og det ble levert et nytt scenario der 
resultatene viste at denosumab var forbundet med bedre effekt, men også høyere kostnader 
enn alendronat. Dette representert med en IKER på ca. 300 000 per vunnet QALY.  
 
På bakgrunn av at Legemiddelverket mente det var betydelig usikkerheter i en del 
parametere i den helseøkonomiske modellen, utførte Legemiddelverket i tillegg egne 
beregninger for å belyse hvor sensitive resultatene var med hensyn til endringer i parametere 
knyttet til klinisk effekt og persistence. Resultatene fra Legemiddelverket sine egne 
beregninger viste at IKER var veldig følsom for endringer i disse parameterne, og ga i flere 
tilfeller en IKER som var høyere enn det som er forbundet med en kostnadseffektiv 
behandling. 
 
På bakgrunn av dette mener Legemiddelverket at det er for store usikkerheter i den 
helseøkonomiske analysen til å konkludere med at denosumab er et kostnadseffektivt 
alternativ til alendronat som førstelinjebehandling av postmenopausale kvinner med 
osteoporose. I tillegg til store usikkerheter på viktige parametere i analysen, er behandling 
med denosumab forbundet med en liten helsegevinst sammenlignet med alendronat. 
Innføring av denosumab som førstelinjebehandling har også potensiale for å medføre 
betydelig økt ressursbruk. Alvorlighetsgraden av osteoporose er også beregnet å være lav 
sammenlignet med andre sykdomsgrupper. 
 
Konklusjon:  
Etter en helhetsvurdering mener Legemiddelverket at det ikke er godt nok dokumentert at 
bruk av denosumab som førstelinjebehandling for postmenopausale kvinner med tidligere 
brudd er en kostnadseffektiv behandling sammenlignet med alendronat. Avgjørende for 
denne konklusjonen var stor usikkerhet knyttet til den relative effekten av denosumab 
sammenlignet med alendronat, samt at denosumab er forbundet med marginale 
helsegevinster og potensielt høy ressursbruk sammenlignet med alendronat. 
Alvorlighetsberegninger viste også at osteoporose er forbundet med lav alvorlighetsgrad 
sammenlignet med andre sykdomsgrupper. 
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Budsjettvirkninger:  
Søker har beregnet de budsjettmessige konsekvensene ved å utvide refusjonsvilkårene. 
Budsjetteffekten i år fem etter at denosumab eventuelt hadde fått utvidet refusjonsvilkår ble 
beregnet til ca. 10 millioner kroner. Beregningene er basert på markedsandeler for 
denosumab i Finland, og er estimert til å være 15 % om fem år. Dersom man endrer denne 
antagelsen til at denosumab har en markedsandel på ca. 25 % om fem år, øker de 
budsjettmessige konsekvensene fra ca. 10 millioner kroner til ca. 30 millioner kroner. Dette 
viser at antatt markedsandel for denosumab har stor betydning for de budsjettmessige 
konsekvensene, med et potensiale for at innføring av denosumab kan være forbundet med en 
overskridelse av bagatellgrensen på 25 millioner kroner. Legemiddelverket har ikke vurdert 
beregningene nærmere, da søknaden om endringer i refusjonsvilkårene ikke er innvilget.  
 
Vedtak:  
Legemiddelverket har vedtatt at refusjonsvilkårene for bruk av denosumab til behandling av 
osteoporose ikke endres.  
 
Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner som har økt risiko for brudd. 
Refusjonskoder: 

ICPC ICD 
Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
L95 Osteoporose 56, 

128, 
203 

M80 Osteoporose med 
patologisk brudd 

56, 
128, 
203 

      
Vilkår: 
 
56 
 
 
 
 
 
128 
 
 
 
 
203 

Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til 
friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og - ett eller flere 
lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske 
grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av 
undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres. 
  
Til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter fordi de: - har 
gastrointestinale plager som er til hinder for oral behandling, eller - ikke klarer 
å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at doseringsanvisningene for behandling 
med bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes. 
 
Refusjon ytes kun til pasienter fra og med 75 år 
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SØKNADSLOGG 

Refusjonssøker: Amgen  
                                 
Preparat:   Prolia   
Virkestoff:  Denosumab 
 
Indikasjoner:   Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og hos menn 

som har økt risiko for brudd. Hos postmenopausale kvinner reduserer 
Prolia signifikant risikoen for vertebrale brudd, ikke-vertebrale brudd 
og hoftebrudd.  

 
Behandling av bentap assosiert med hormonbehandling hos menn med 
prostatakreft med økt risiko for brudd. Hos menn med prostatakreft 
som får hormonbehandling, reduserer Prolia signifikant risikoen for 
vertebrale brudd. 
 

ATC-nr:  M05BX04 
     
Søknadsprosess:  Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 14-04-2014 
   Saksbehandling startet:   21-04-2014 
   Opphold i saksbehandlingen:    163 dager 
   Vedtak fattet:     22-05-2015 
       Saksbehandlingstid:    233 dager 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Søknaden 

Denosumab er i dag innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 for 
indikasjonen «Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner som har økt risiko 
for brudd», på betingelse av refusjonsvilkårene 56, 128 og 2031. For Legemiddelverkets 
vurdering av søknaden som lå til grunn for innvilget refusjon, henvises det til 
refusjonsrapporten «Denosumab (Prolia) til behandling av osteoporose hos 
postmenopausale kvinner» (1). Søker har levert en ny refusjonssøknad med mål om en 
utvidelse av refusjonsvilkårene. I den nye søknaden søkes det om refusjon for denosumab 
som førstelinjebehandling for postmenopausale kvinner med et eller flere tidligere lavenergi 
brudd uavhengig av alder, dvs å fjerne vilkår 128 og 203. Til forskjell fra den forrige 
refusjonssøknaden, der denosumab ble sammenlignet med i.v. zoledronat, er alendronat 
valgt som komparator til denosumab i den helseøkonomiske analysen. 
 

1.2 Osteoporose  

For kvinner av europeisk (kaukasisk) opprinnelse defineres osteoporose som 
benmineraltetthet (BMD g/cm2) målt med røntgenabsorpsjonsmetri som er lik eller lavere 
enn 2,5 standard avvik (SD) under gjennomsnitt for premenopausale kvinner (T-score lik 
eller lavere enn -2,5). Dersom en kvinne med osteoporose har fått et benbrudd, kalles 
tilstanden etablert osteoporose (2). Osteoporose gir seg kliniske utslag i såkalte 
lavenergibrudd. Eksempel på lavenergibrudd er hoftebrudd etter fall fra stående stilling. De 
hyppigste typene brudd er vertebrale brudd, lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Av disse har 
lårhalsbrudd de mest alvorlige konsekvensene både for pasientene og samfunnet. 
Lårhalsbrudd gir en økning i mortalitet på 15 – 20 % hos eldre (3) og fører ofte til 
sykehusinnleggelse. Det er også denne typen brudd som fører til størst livskvalitetstap og tap 
av funksjon. For mer detaljerte beskrivelser av osteoporose, diagnostisering og behandling 
henvises til tidligere refusjonsrapport (1). 
 

1.3 Alvorlighetsgrad og prognosetap 

Legemiddelverket har gjort tentative anslag på prognosetapet eller helsetapet knyttet til 
pasienter med osteoporose. 
 
Beregningene tar utgangspunkt i begrepene absolutt prognosetap (faktisk helsetap målt i 
kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av sykdommen/tilstanden) og relativt 
prognosetap (tapte QALYs i prosent av forventede QALYs uten sykdommen). 
Absolutt prognosetap tilsvarer forskjellen mellom forventet antall QALYs uten sykdom, 
dvs. for gjennomsnittsbefolkningen, og prognose for de aktuelle pasientene med dagens 
                                                 
1 56 - Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-
score < -2,5) og - ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan 
gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.  
128 - Til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter fordi de: - har gastrointestinale plager som er til hinder 
for oral behandling, eller - ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at doseringsanvisningene for behandling med 
bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes.  
203 - Refusjon ytes kun til pasienter fra og med 75 år  
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behandling, dvs. med komparatorbehandling. For å beregne forventet antall QALYs uten 
sykdom, ofte beskrevet som Quality Adjusted Life Expectancy (QALE), er det tatt 
utgangspunkt i svenske data som angir livskvalitet pr alderskategori (alder i år) og norske 
mortalitetstabeller utgitt av Statistisk sentralbyrå.  
 
Gjennomsnittlig alder for pasientgruppen inkludert i alvorlighetsberegningene var 55 år, 
basert på startalderen i den helseøkonomiske analysen2. Forventet gjenstående levetid for en 
gjennomsnittlig 55-åring i Norge er 28,1 år (4). Forventet gjenstående kvalitetsjusterte 
leveår er 21,2 QALYs (5). Dette er basert på livskvalitetsvekter (EQ-5D) for en svensk 
befolkning, da vi ikke har tilsvarende data for en norsk befolkning.  
 
Basert på simuleringer av komparatorarmen i den innsendte helseøkonomiske modellen, vil 
pasienter som får dagens standardbehandling med alendronat ha en prognose tilsvarende ca. 
20,1 QALYs. Modellen er beskrevet i kapittel 3. Absolutt prognosetap3 (APT) blir da ca. 1,1 
QALY når helseeffektene i modellen er udiskonterte. Det relative prognosetapet4 (RPT) blir 
da ca. 5 %. Til sammenligning ga tilsvarende alvorlighetsberegninger for metastatisk 
brystkreft, vurdert å ha en meget høy alvorlighetsgrad, et absolutt prognosetap på 19,2 
QALYs og et relativt prognosetap på 88 % (6). Med dette som sammenligningsgrunnlag 
vurderte Legemiddelverket alvorlighetsgraden forbundet med osteoporose til å være mindre 
alvorlig. Likevel regner Legemiddelverket alvorlighetskriteriet for å være oppfylt. 
 
Disse tallene er ment å være et eksplorativt forsøk på å kvantifisere alvorlighetsgrad. Tallene 
er imidlertid grove og usikre og må tolkes forsiktig. For nærmere om beregning av 
alvorlighetsgrad i praksis, se Fredrik Arnebergs hovedfagsoppgave fra 2012 (7).  
 
 
Legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht alvorlighet anses som oppfylt.  
 

1.4 Behandling 

Hensikten med diagnostisering og behandling av osteoporose er å forbygge fremtidige 
brudd. 
 

1.4.1 Behandling med denosumab (Prolia) 
En interaksjon mellom RANK ligand (RANKL) og RANK stimulerer dannelsen, aktiviteten 
og overlevelsen til osteoklaster, som bidrar til nedbrytning av bensubstans. OPG – 
osteoprogretin – hemmer interaksjonen mellom RANKL og RANK. OPG stimuleres av 
østrogen, og ved menopause og ved enkelte typer hormonbehandling der østrogennivåene er 
lave, vil derfor aktiviteten av RANKL øke. Denosumab representerer et nytt 
behandlingsprinsipp for osteoporose. Det er et humant monoklonalt antistoff av IgG2 
subtype, som hemmer RANK ligand (RANKL). RANKL er en essensiell faktor for 
dannelse, aktivering og overlevelse av osteoklaster, og denosumab kan derfor redusere 

                                                 
2 Etter justeringer på oppfordringer fra Legemiddelverket (scenario 2) 
3 APT = Forventet gjenstående kvalitetsjusterte leveår - prognose 
4 RPT = APT / Forventet gjenstående kvalitetsjusterte leveår 
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nedbryting av ben. Anbefalt dose av Prolia er 60 mg administrert som én enkelt, subkutan 
injeksjon, én gang hver 6. måned i låret, magen eller overarmen (8).  
 

1.4.2 Behandling med alendronat 
Alendronat er et bisfosfonat som hemmer osteoklastisk beinresorpsjon uten noen direkte 
virkning på beindannelsen. Prekliniske studier har vist at alendronats foretrukkede 
lokalisasjon er steder med aktiv resorpsjon. Osteoklastaktiviteten hemmes, men rekruttering 
eller binding av osteoklastene påvirkes ikke. Bein som dannes under behandling med 
alendronat, er av vanlig kvalitet. Den anbefalte doseringen er en 10 mg tablett en gang 
daglig, eller en 70 mg tablett en gang per uke. Den optimale varigheten av 
bisfosfonatbehandling ved osteoporose er ikke fastslått. Behovet for fortsatt behandling bør 
vurderes regelmessig, basert på individuell nytte-/risikovurdering. Dette gjelder særlig 
dersom preparatet har vært brukt i 5 år eller mer (9). 
 
For detaljerte beskrivelser av behandlingsregime for osteoporose, virkningsmekanismer og 
bivirkninger henvises til tidligere refusjonsrapport (1). 

2 INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR DENOSUMAB (PROLIA) 

Det foreligger ingen studier som direkte sammenligninger denosumab med alendronat på 
reduksjon i antall brudd. Søker har derfor basert sin analyse på en indirekte sammenligning 
av placebokontrollerte studier.  
 
Den kliniske dokumentasjonen av denosumab mot placebo er den samme som i forrige 
søknad, og er basert på FREEDOM studien (10), som er en dobbeltblind, randomisert, 
placebokontrollert studie med 7868 kvinner mellom 60 og 90 år. Denosumab eller placebo 
ble gitt hver 6. måned i 36 mnd. Legemiddelverket har tidligere vurdert at studien er av høy 
kvalitet og at randomiseringen er tilfredsstillende utført (1). 
 
Alendronat har vært tilgjengelig for behandling av osteoporose i mange år, og det finnes 
mye dokumentasjon på effekten av alendronat på bruddrisiko (11). Effekten av alendronat 
mot placebo, er i søknaden basert på en studie publisert av Freemantle et al. (12). Studien 
bruker forskjellige metoder innen nettverk metaanalyser for å gjøre indirekte 
sammenligninger av effekter til relevante virkestoffer i behandlingen av osteoporose, 
deriblant denosumab og alendronat. Studien viser effekten til virkestoffene som relativ risiko 
for bruddtyper5 både i forhold til placebo, og ved sammenligninger mellom virkestoffene. 
Studien inkluderte totalt data fra 34 randomiserte studier, hvor 21 av disse hadde inkludert 
brudd som endepunkt i studien. I de resterende, var brudd kun rapport som uønskede 
hendelser. Det er imidlertid vesentlig heterogenitet mellom de inkluderte studiene, og 
Legemiddelverket mener derfor det er til dels stor usikkerhet i resultatene av de indirekte 
sammenligningene som presenteres. 
 

                                                 
5 Bruddtypene som er presentert i studien: nye vertebrale brudd, klinisk vertebrale brudd, ikke-vertebrale 
brudd, hoftebrudd og håndleddsbrudd. 
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2.1 Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon 

Totalt sett er effektdokumentasjonen av henholdsvis denosumab og alendronat mot placebo 
av god kvalitet. På grunn av mangel på studier som direkte sammenligner effekten av 
denosumab mot alendronat i forhold til risiko for brudd, er denne effekten basert på 
indirekte sammenligninger. Resultatene fra de indirekte sammenligningene er imidlertid 
heftet med usikkerheter på grunn av heterogenitet mellom pasientpopulasjonene, og 
resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. 
 

2.1.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 6 
 
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe  
Omsøkt pasientgruppe inkluderer alle postmenopausale kvinner, uavhengig av alder, 
med T-score < -2,5, og med ett eller flere tidligere lavenergibrudd. Freedom studien 
inkluderte postmenopausale kvinner mellom 60 og 90 år, med en T-score < -2,5. 
Gjennomsnittsalderen i studien var 72,3 år, og 23,8 % av pasientene hadde tidligere 
vertebrale brudd (10). Pasientpopulasjonen i Freedom studien, som refusjonssøknaden 
bygger på, er forskjellig fra omsøkt pasientgruppe i forhold til alder og prevalens av tidligere 
brudd. Det er derfor usikkerhet knyttet til om dette vil gjøre utslag på effekten av denosumab 
i forhold til reduksjon i risiko for brudd for den omsøkte pasientgruppen. 
 
Intervensjon i forhold til klinisk praksis (1) 
Denosumab er benyttet i henhold til klinisk praksis. Behandlingslengde i studien var 3 år. 
Det foreligger foreløpig ikke data på optimal behandlingslengde, men det antas at effekten 
av denosumab avtar relativt raskt etter avsluttet behandling.  
 
Komparator i forhold til klinisk praksis  
Legemiddelverket mener valg av alendronat som komparator er relevant. Det foreligger 
ingen nasjonale retningslinjer for optimal behandlingslengde. Alendronat bygges inn i 
beinvevet, og er assosiert med langtidseffekter på bruddrisiko, selv etter seponering (1). 
Legemiddelverket mener imidlertid at en optimal tilnærming ville vært å inkludere 
behandling med zoledronsyre som komparator i tillegg til alendronat..  
 
Resultater/utfallsmål (endepunkter) 
I Freedom studien var nye morfometriske/radiografiske vertebrale frakturer etter 3 års 
behandling primært endepunkt. Sekundære endepunkt var hoftebrudd og ikke-vertebrale 
brudd. I metaanalysen til Freemantle et al. ble det inkludert 21 studier som hadde 
forskjellige typer frakturer som endepunkt.  
 
Måling av brudd og risiko for brudd er komplisert. Når det gjelder kompresjonsbrudd i 
ryggen kan man inkludere brudd som er oppdaget vha. røntgen (morfometriske brudd), eller 
man kan inkludere kun symptomatiske kliniske brudd, dvs. brudd der pasienten har klare 
symptomer på brudd, særlig smerte. En god del virvelbrudd som oppdages med røntgen, kan 
gi ingen eller få symptomer. Insidensen av brudd er derfor høyere målt ved røntgen enn når 

                                                 
6 Patients, Intervention, Comparator, Outcome 
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man ser på brudd oppdaget klinisk. I en helseøkonomisk sammenheng kan det argumenteres 
for å bruke klinisk oppdagede brudd fordi det er disse som vil bli behandlet, og ha størst 
konsekvenser på mortalitet, livskvalitet og kostnader (1). QALY-estimatene tar også ofte 
utgangspunkt i slike typer brudd (3). 
 

2.1.2 Kvalitet av dokumentasjonen 
Dokumentasjonsgrunnlaget for denosumab bygger på en dobbeltblind, randomisert, 
placebokontrollert studie med 7868 kvinner mellom 60 og 90 år. Denosumab eller placebo 
ble gitt hver 6. måned i 36 mnd. Legemiddelverket vurderer at studien er av høy kvalitet og 
at randomiseringen er tilfredsstillende utført. 
 
Det finnes ingen studier som sammenligner denosumab direkte med aktuell komparator, 
alendronat, på utfallsmål med frakturer som endepunkter. Datagrunnlaget for vurdering av 
relativ effekt er basert på en studie hvor indirekte sammenligninger mellom denosumab og 
alendronat er utført ved hjelp av forskjellige metoder for nettverk metaanalyser (12). 
 
Legemiddelverket vurderer at det er betydelige usikkerheter i kliniske data som 
sammenligner effekten av denosumab i forhold til alendronat. Dette er i stor grad forbundet 
med ulikheter i pasientpopulasjonene som de indirekte sammenligningene bygger på. 
 

2.1.3 Oppsummering 
Denosumab har klinisk godt dokumentert og relevant effekt blant postmenopausale kvinner 
med osteoporose, vist gjennom Freedom studien (10). Pasientpopulasjonen i denne studien 
er imidlertid forskjellig fra pasientpopulasjonen som refusjonssøknaden tilsikter mhp alder. 
Gjennomsnittsalderen i Freedom var 72,3 år, mens refusjonssøknaden gjelder alle 
postmenopausale kvinner uavhengig av alder. 
 
Da det ikke foreligger studier som direkte sammenligner effekten av denosumab i forhold til 
alendronat på risiko for frakturer, er relativ effekt av virkestoffene basert på indirekte 
sammenligninger publisert av Freemantle et al (12). Resultatene fra de indirekte 
sammenligningene til Freemantle et al er forbundet med usikkerheter, blant annet på grunn 
av heterogenitet mellom pasientpopulasjonene som ble inkludert i metaanalysene. I tillegg til 
at resultatene fra Freemantle et al er usikre, er effektforskjellene mellom denosumab og 
alendronat små, og preget av overlappende konfidensintervaller7. På endepunktet vertebrale 
brudd viser imidlertid denosumab å ha bedre effekt enn alendronat.  
 
Begge virkestoffene, denosumab og alendronat, har innvilget forhåndsgodkjent refusjon for 
behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner.  
 
Legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht varighet og klinisk dokumentert effekt i 
den aktuelle pasientpopulasjonen, anses som oppfylt.  
 

                                                 
7 Dvs ikke-signifikante effektforskjeller på risiko for brudd 
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3 INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV DENOSUMAB (PROLIA) 

Søker har sendt inn en cost-utility analyse (CUA) som sammenligner denosumab med 
alendronat til behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner. Analysen beregner 
kostnader per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). 

3.1 Modell, metode og forutsetninger 

For nærmere beskrivelse av den helseøkonomiske modellen henvises det til tidligere 
refusjonsrapport (1). Forutsetninger som ligger til grunn for den helseøkonomiske analysen, 
er vist i tabell 1. 
 
Tabell 1: Forutsetninger - basecase analyse 
Startalder 74 år 
Diskonteringsrate – kostnad og helsegevinst 4,0 % 
Behandlingslengde 5 år 
Tidsperspektiv Livstid 
Tid med økt dødelighet etter hofte- og vertebrale brudd 8 år 
Økt dødelighet assosiert med hofte- vertebrale brudd 30 % 
Persistence8 Inkludert 
Offset tid9 - denosumab 2 år 
Offset tid - alendronat 2 år 

3.1.1 Analyseperspektiv 
Analysen har et begrenset samfunnsperspektiv, der merverdiavgifter for legemidler og 
produksjonsvirkninger er ekskludert. Modellen har et livslangt tidsperspektiv. 

3.1.2 Pasientpopulasjonen 
Pasientpopulasjonen i modellen er ment å være en gjennomsnittspopulasjon av kvinner med 
osteoporose og tidligere brudd. På bakgrunn av dette antas det i modellen en startalder på 74 
år, en T-Score < -2,5 SD, og minst ett tidligere brudd. 

3.1.3 Intervensjon 
Intervensjonsarmen i modellen består i subkutan injeksjon av 60 mg denosumab hver 
6. måned. 

3.1.4 Komparator  
Komparator består i oral administrasjon av alendronat tilsvarende 10 mg per dag. 
  

                                                 
8 Hvor lang tid det tar før pasienten slutter med behandling. 
9 Hvor lang tid etter avsluttet behandling virkestoffet fortsatt har effekt. Effekten faller lineært til null i løpet av 
offset tiden. 
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3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data) 
 
Klinisk effekt 
Effektdata i modellen med hensyn på reduksjon i bruddrisiko var hentet fra Freedom 
studien (10) for denosumab, og metaanalysen til Freemantle et al. (12) for alendronat. 
Resultatene er presentert i tabell 2. Freedom studien rapporterte ikke på risiko for 
håndleddsbrudd, så denne effekten ble, av søker antatt å være lik som andre bruddtyper. Når 
det gjelder vertebrale brudd, er effekten basert på det primære endepunktet, nye 
radiografiske brudd, og ikke vertebrale brudd som krever klinisk behandling. 
 
Tabell 2: Risikoreduksjon mot placebo for forskjellige typer brudd, presentert som relativ 
risiko med 95 % konfidensintervall. 
 Hofte Vertebrale Håndledd Andre Kilde 
Denosumab 0,60 (0,37-0,97) 0,32 (0,26-0,41) 0,80 (0,67-0,95) 0,80 (0,67-0,95) (10) 
Alendronat 0,63 (0,40-0,96) 0,57 (0,46-0,67) 0,82 (0,67-1,09) 0,83 (0,73-0,93) (12) 
 
Dødelighet 
Aldersspesifikk dødelighet var i modellen basert på data om dødelighet fra Statistisk 
sentralbyrå (13). Sykdomsspesifikk dødelighet assosiert med osteoporose ble relatert til økt 
dødelighet som følge av brudd. Søker antar at 30 % av overdødeligheten etter hofte, rygg og 
andre brudd skyldes selve bruddene, og ikke komorbiditeter. Håndleddsbrudd antas ikke å gi 
overdødelighet. Det antas at overdødeligheten varer i 8 år. Disse antagelsene var de samme 
som ble brukt i den forrige søknaden. For mer detaljerte begrunnelser henvises til tidligere 
refusjonsrapport (1).  
 
Helsenytte 
Helsenytte i form av kvalitetsjusterte leveår ble beregnet med utgangspunkt i 
livskvalitetsvekter/QALY-vekter relatert til de ulike bruddtypene. QALY-vektene som ble 
brukt i modellen tilsvarte QALY-vektene som ble brukt i den tidligere søknaden, og er 
basert på en studie av Peasgood et al (14). Livskvalitetsvektene som er brukt i modellen er 
vist i tabell 3. For mer detaljert beskrivelse av de benyttede QALY-vektene, refereres det til 
tidligere refusjonsrapport (1). 
 
Tabell 3: Livskvalitetsvekter for de ulike bruddtypene brukt i modellen 
Type brudd Livskvalitetsvekt 
Hoftebrudd 0,700 
Vertebrale brudd 0,590 
Håndleddsbrudd 0,956 
Andre brudd 0,902 
Hoftebrudd senere år 0,800 
Ryggbrudd senere år 0,929 
 
Persistence 
Søker opplyste om manglende data på persistence ved bruk av alendronat i Norge, og 
persistencedata ble derfor basert på SARA studien, en svensk registerstudie fra 2012 (15). I 
SARA studien ble data på persistence for pasienter som fikk henholdsvis alendronat, 
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risedronat, strontium og raloksifen slått sammen og oppgitt med et felles resultat. Data på 
persistence for alendronat som ble brukt i modellen bygger derfor ikke på data fra pasienter 
som kun har fått alendronat. For denosumab ble data på persistence basert på en studie fra 
Sverige som undersøkte persistence med denosumab i en «real-world» setting. Denne 
studien er ikke publisert, men ble presentert på en ISPOR konferanse i 2013 (16). Data fra 
SARA studien ble sammenlignet med denne studien, og det ble estimert en relativ risiko for 
å avslutte behandling med denosumab i forhold til alendronat. Data på persistence som ble 
brukt i modellen er vist i tabell 4. I søknaden ble det imidlertid også henvist til en norsk 
studie av Devold et al., som antydet at 72 % av pasientene som fikk alendronat, fortsatt 
hentet ut resepter på alendronat etter 2 års bruk (17). Dette er vesentlig høyere enn det som 
ble rapport i SARA studien. 
 
Tabell 4: Persistence denosumab mot alendronat  

Months past 
treatment 
initiation 

Alendronate 
incidence of 
dropping out in 
model  

Alendronate 
patients still on 

therapy 

Denosumab 
incidence of 

dropping out in 
model 

Denosumab 
patients still on 

therapy 

0 - 100,00 % - 100,00 % 

6 34,20 % 65,80 % 17,30 % 82,70 % 

12 21,70 % 51,52 % 16,50 % 69,05 % 

18 16,90 % 42,81 % 10,00 % 62,15 % 

24 16,60 % 35,71 % 3,70 % 59,85 % 

30 14,60 % 30,49 % 7,60 % 55,30 % 

36 17,00 % 25,31 % 8,80 % 50,43 % 

42 18,60 % 20,60 % 9,70 % 45,54 % 

48 28,20 % 14,79 % 14,70 % 38,85 % 

54 0 % 14,79 % 0 % 38,85 % 

60 0 % 14,79 % 0 % 38,85 % 

Kilde: Søknad 
 
Offset tid 
På grunn av variasjoner i bruk av offset tid i helseøkonomiske evalueringer har søker 
benyttet konsulenter for å gjøre en systematisk oversikt over effekten av medikamentelle 
behandlinger av osteoporose etter seponering (18). Den systematiske oversikten er ikke 
publisert. Konklusjonen fra gjennomgangen var at få studier systematisk hadde evaluert 
offset tid ved bruk av bisfosfonater, og at resultatene fra de identifiserte studiene var 
inkonsistente når det gjaldt sammenhengen mellom BMD og bruddrisiko. Videre ble det 
konkludert med at det sannsynligvis var en effekt ved alendronat etter seponering, men at 
denne trolig ikke var så lang som 5 år, som tidligere er blitt anslått. Offset tid for denosumab 
ble basert på to presentasjoner gjort på årsmøtet for American Society for Bone and Mineral 
Research (ASBMR) fra 2009, som viste at BMD for pasienter som hadde fått denosumab 
returnerte til et nivå tilsvarende behandlingsstart to år etter seponering (19, 20). På bakgrunn 
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av dette gjorde søker en antagelse om lik offset tid mellom denosumab og alendronat. Offset 
tid for begge behandlingene ble satt til 2 år.  
 
Bivirkninger 
Bivirkninger ved bruk av denosumab og alendronat ble ikke inkludert i den 
helseøkonomiske analysen.  
 

3.1.6 Kostnader (input data)  
Kostnadsdata som ble brukt i modellen er vist i tabell 5, og er relatert til direkte medisinske 
kostnader som legemiddel- og intervensjonskostnader, og behandlingskostnader ved 
bruddskader. I tillegg er det beregnet oppfølgingskostnader i forbindelse med vertebrale 
brudd og eventuell innleggelse på omsorgshjem i forbindelse med hoftebrudd. Kostnadene 
er i stor grad basert på en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten publisert i 
2011 (21), og er justert for konsumprisindeks. De avviker noe fra tidligere refusjonssøknad, 
spesielt i forbindelse med vertebrale brudd. I forrige søknad, som også baserte seg på 
rapporten fra Kunnskapssenteret, var kostnaden ved et vertebralt brudd antatt å være 12 831 
kroner (1). Årsaken til dette kan være at det opereres med to forskjellige kostnader for 
vertebrale i brudd i rapporten til Kunnskapssenteret. I selve rapporten antydes en kostnad for 
vertebrale brudd på 18 048 kroner. Utregningen for denne kostnaden er derimot henvist til et 
appendiks, der kostnaden er beregnet til 12 831 kroner. Legemiddelverket valgte å beholde 
kostnaden slik den fremkommer i søknaden. Analysen har et begrenset samfunnsperspektiv 
der legemiddelkostnadene er presentert uten merverdiavgifter. Indirekte kostnader i 
forbindelse med produksjonsvirkninger og kostnader i forbindelse med bivirkninger var ikke 
inkludert i analysen. 
 
Tabell 5: Kostnadsdata brukt i den helseøkonomiske analysen, norske kroner (NOK). 
 NOK Kilde 
Hoftebrudd 169 358 (21) 
Vertebrale brudd 18 504 (21) 
Håndleddsbrudd 9 235 (21) 
Andre brudd 45 879 (21) 
Legemiddelkostnad per år (eks mva) - denosumab10 3216,20 Søknad 
Legemiddelkostnad per år (eks mva) - alendronat 568,54 Søknad  
Intervensjonskostnader per år - denosumab11 962,50 Søknad, (21) 
Intervensjonskostnader per år - alendronat12 230,50 (21) 
Oppfølgingskosnader vertebrale brudd 6 789 (21) 
Sykehjemskostnader per dag 1 871 (21) 
 
Legemiddelkostnadene per år var i følge søknaden basert på priser angitt i Felleskatalogen, 
men det manglet spesifikk utregning. Legemiddelverket gjorde derfor egne beregninger av 
legemiddelkostnadene per år, som var noe forskjellig fra søker sine beregninger. I 
                                                 
10 Søker har gitt 1,1 % rabatt på legemiddelprisen til Prolia forutsatt nye refusjonsvilkår. 
11 2 injeksjoner per år administrert av helsepersonell samt måling av bentetthet hvert 2. år  (2*366+461*0,5) = 
962,50 kr 
12 Måling av bentetthet hvert 2. år = 461*0,5 = 230,50 kr  



 
    
 
20.05.2015  14/05653-14 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kristian Samdal  side 17 av 31 

 
 
 
Legemiddelverket sine beregninger ble legemiddelkostnad per år for denosumab 3251,36 
kroner13, mens kostnaden per år for alendronat ble 502,28 kroner14. Søker sine beregninger 
ble likevel brukt i analysen.  

3.2 Resultater  

Resultatene fra basecase analysen (scenario 1) til søker viser gjennomsnittlig helsegevinst og 
gjennomsnittlig ressursbruk per pasient i behandlingskohorten som inngår i modellen. 
Resultatene er vist i tabell 6, der kostnadene er presentert i norske kroner og helsegevinster 
er presentert i vunne QALYs og vunne leveår. Forholdet mellom kostnader og 
helsegevinster er presentert med inkrementell kostnadseffektivitetsratio (IKER). Både 
kostnader og effekter er neddiskontert med en diskonteringsrate på 4 % per år. Resultatene 
viste at behandling med denosumab er et dominant behandlingsalternativ i forhold til 
behandling med alendronat, dvs at denosumab er forbundet med lavere ressursbruk og 
høyere helsegevinst sammenlignet med alendronat. 
 
Tabell 6: Resultater fra helseøkonomisk analyse - Basecase (Scenario 1) 
 Denosumab Alendronat Forskjell                      

denosumab vs alendronat 
Kostnader (NOK)    
Behandlingskostnader15  301 168 314 098 -12 930 
Intervensjonskostnader16 11 287 1 359 9 928 
Totale kostnader 312 455 315 457 -3 00217 
Helsegevinster    
Vunne QALYs 7,06 6,99 0,071 
Vunne leveår 10,05 10,02 0,032 
Kostnadseffektivitet (NOK/QALY)    
IKER   Dominant18 
 

3.2.1 Effekt/helsenytte/QALYs 
Helsegevinsten som oppnås ved å bruke denosumab sammenlignet med alendronat er 
presentert som vunne QALYs og vunne leveår (LYG). Resultatene er vist i tabell 6. 

3.2.2 Kostnader  
Forskjellen i kostnader og ressursbruk når denosumab sammenlignes med alendronat er 
kvantifisert i norske kroner. Resultatene er vist i tabell 6. 

                                                 
13 (2054,7kr / 1,25) * 0,989 * 2 = 3251,36 kroner 
14 (145,1kr / 1,25) * 4,33 = 502,28 kroner. Med utgangspunkt i 70 mg alendronat en gang per uke, med 
pakningsstørrelse 12 stk. 
15 Inkluderer behandling av bruddskader, oppfølging av pasienter samt kostnader ved sykehjemsopphold  
16 Inkluderer legemiddelkostnader samt administrasjon av legemidler 
17 De totale kostnadene forbundet med denosumab er 3002 kr lavere enn kostnadene forbundet med alendronat 
18 Tilsier at denosumab er et billigere og mer effektivt alternativ enn alendronat 
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3.2.3 Kostnadseffektivitet 
Kostnadseffektiviteten av denosumab, når alendronat benyttes som komparator, er presentert 
med inkrementell kostandseffektivitetsratio (IKER). Resultatet er vist i tabell 6. 
 

3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

Søker leverte både deterministiske og probabilistiske sensitivitetsanalyser. 
 
Deterministiske sensitivitetsanalyser 
Enveis sensitivitetsanalyser på parametere i modellen viste at ingen av endringene som ble 
gjort på de utvalgte parameterne ville resultere i en endring av konklusjonen i analysen.  
 
Det ble også presentert en egen sensitivitetsanalyse i forbindelse med persistence av 
alendronat. Bakgrunnen for dette var en norsk studie som antyder at 72 % av pasienter som 
får alendronat, fortsatt henter ut resepter etter 2 år. Dette i motsetning til i basecase analysen 
hvor det ble antatt at kun 35,7 % av pasientene som begynner med alendronat fortsatt vil stå 
på behandling med alendronat etter 2 år. Resultatene fra sensitivitetsanalysen med hensyn på 
persistence er vist i tabell 7. 
 
Tabell 7: Sensitivitetsanalyse på persistence med alendronat 

Drop-out risk 
per 6-month 
cycle, 
alendronate 

Proportion still on 
treatment after two 
years* 

Cost 
difference
** 

QALY 
difference
** 

Cost per QALY 
gained** 

 

5% 81% 5 244 0,0649 80 757  

8% 72% 3 076 0,0678 45 366  

10% 66% 1 884 0,0690 27 292  

15% 52% -381 0,0704 Dominates  

20% 41% -1 872 0,0700 Dominates  
* In the study by Devold et al, 72 % of patient received still a prescription after two years. 
** Denosumab versus alendronate 
Kilde: Søknad 
 
 
Probabilistiske sensitivitetsanalyser 
Resultatene fra den probabilistiske sensitivitetsanalysen viste at det var 
sannsynlighetsovervekt for at denosumab var det mest kostnadseffektive alternative ved 
betalingsvillighet over ca. 30 000 kr per vunnet QALY.  
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3.4 Legemiddelverkets vurdering av innsendt økonomisk analyse 

Legemiddelverket ønsket å videre utforske usikkerheten bak forutsetningene som lå til grunn 
for den helseøkonomiske analysen, og hadde også behov for utfyllende opplysninger som 
ble formidlet til søker. 

3.4.1 Relevans av analysen mht søkt PICO 
 
Pasientpopulasjon 
Legemiddelverket mente startalderen i modellen måtte senkes for å tilsvare populasjonen det 
ble søkt om refusjon for. Siden det ble søkt om refusjon for alle aldre mente 
Legemiddelverket at startalderen i modellen måtte senkes for å tilsvare dette. På forespørsel 
justerte derfor søker startalderen i modellen fra 74 til 55 år. 
 
Intervensjon  
Intervensjon med denosumab var relevant modellert i analysen.  
 
Komparator 
Refusjonssøknaden tilsikter en endring av dagens refusjonsvilkår, slik at denosumab blir 
førstelinjebehandling for postmenopausale kvinner med tidligere brudd. Legemiddelverket 
godtok alendronat som komparator, da dette er dagens førstelinjebehandling. Optimalt sett 
burde også behandling med zoledronsyre vært inkludert som komparator i analysen.   
 
Endepunkter 
Legemiddelverket mener at bruddtypene som er inkludert i analysen er relevante. Det stilles 
likevel spørsmål ved hvorfor man har valgt å inkludere håndleddsbrudd i analysen, da 
klinisk effekt av denosumab er basert på resultater fra Freedom studien. I Freedom studien 
rapporteres det ikke på dette endepunktet, og søker har derfor antatt at effekten av 
denosumab på håndleddsbrudd er tilsvarende som effekten på ikke-vertebrale brudd. 
Variasjoner i parameteren håndleddsbrudd har imidlertid lite innvirkning på resultatene og 
Legemiddelverket godtok derfor antagelsen. Som beskrevet i kapittel 2.1.1 er måling av 
brudd og risiko for brudd komplisert, særlig når det gjelder vertebrale brudd. 
Sammenhengen mellom nye vertebrale brudd, som i kliniske studier ofte er basert på 
morfometriske brudd, og vertebrale brudd som krever klinisk oppfølging er usikker. 
Legemiddelverket mener derfor at det er betydelig usikkerhet knyttet til både kostnader og 
innvirkning på livskvalitet ved vertebrale brudd. 

3.4.2 Modellstruktur 
Legemiddelverket mener modellstrukturen som er brukt i den helseøkonomiske analysen er 
relevant. 

3.4.3 Effektdata i modellen 
Legemiddelverket ønsket begrunnelser for at effektestimatene som var brukt i modellen ikke 
var hentet fra de samme kildene, og ikke reflekterte de indirekte sammenligningene som var 
rapport i metaanalysen til Freemantle et al (12). Søker svarte at den helseøkonomiske 
modellen var bygd opp rundt insidens av forskjellige bruddtyper i en ubehandlet populasjon, 
og at behandlingseffekten i forhold til placebo derfor var relevant. Søker justerte likevel 
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effektestimatene s lik at de ble hentet fra samme tabell i metaanalysen til Freemantle et al.
Med unntak i effekt på vertebrale brudd, der denosumab virker å ha bedre effekt enn
alendronat, er Legemiddelverket derimot skeptiske til effektforskjellene som er brukt i den
helse økonomiske modellen. Den kliniske effekten av denosumab og alendronat er tilnærmet
lik på de andre bruddtypene. Indirekte sammenligninger både mot placebo og mot hverandre
viser overlappende konfidens - og kredibilitetsintervaller. Heterogenitet mellom stud iene
bidrar til å øke usikkerheten i effektestimatene. På grunn av små effektforskjeller med store
usikkerheter mellom virkestoffene, mener Legemiddelverket derfor at det er vanskelig å
operere med forskjellige effektestimater på andre bruddtyper enn verte brale brudd.

Det ble også stilt spørsmål ved at varigheten av økt dødelighet som følge av hofte - og
vertebrale brudd var satt til 8 år. Kilden det ble henvist til viste en Kaplan - Meier kurve som
flatet ut etter ca. 4 år ( 22 ) . Søker nedjusterte varigheten av økt dødelighet til 5 år, men
henviste samtidig til andre studier som har vist økt dødelighet opp til 8 år etter hoftebrudd
( 23 ) .

I den forrige refusjonssøknaden ble det brukt offset tid på denosumab og alendronat på hhv
2 og 5 år. Legemiddelverket mente derfor det var relevant å bruke samme offset tid i denne
analysen. Søker justerte offset tid for alendronat fra 2 til 5 år.

I forbindelse med persistence etterspurte Legemiddelverket høyere tall på persistence for
alendronat. I forbindelse med den forrige refusjonssøknaden hentet Legemiddelverket ut tall
fra reseptregisteret som tilsa at mellom 50 og 60 % av pasienter som fikk forskrevet
alendronat fortsatt hentet resepter på apoteket etter 2 år ( 1 ) . Dette er vesentlig høyere enn det
som ble brukt i søker sin basecase analyse, der persistence etter 2 år var antatt å være
35,7 %, (se tabell 4). I tillegg har enkelte studier fra Norge vist persistence med a lendronat
på opptil 72 % etter 2 år ( 17 ) . Søker justerte persistence med alendronat til å være 55,1 %
etter 2 år. De justerte tallene er vist i figur 1, der data fra basecase analysen er vist til
venstre, og justerte data for persistence er vist til høyre.

Figur 1: Data på persistence for denosumab og alendronat. Scenario 1 vs Scenario 2.

Kilde: Søknad
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3.4.4 Kostnadsdata 
Data på kostnader som er inkludert i modellen ble av Legemiddelverket vurdert å være 
plausible. 
 

3.4.5 Resultater av analysen 
På bakgrunn av spørsmålene fra Legemiddelverket leverte søker en justert helseøkonomisk 
analyse der noen av forutsetningene var endret fra basecase analysen. Endringene som ble 
gjort er vist i tabell 8.  
 
Tabell 8: Endrede forutsetninger i ny helseøkonomisk analyse. 
Forutsetninger Basecase analyse 

(scenario 1) 
Ny analyse 
(scenario 2) 

Startalder 74 år 55 år 
Offset tid - alendronat 2 år 5 år 
Persistence - alendronat 35,7 % 55,1 % 
Varighet av økt mortalitet etter hofte- og 
vertebrale brudd 

8 år 5 år 

 
Med disse forutsetningene endret resultatene av den helseøkonomiske analysen seg som vist 
i tabell 9. I basecase analysen ble denosumab regnet for å være et kostnadsbesparende 
alternativ til alendronat, dvs. mer effektiv og mindre kostbar. I den nye analysen var 
behandling med denosumab fortsatt mer effektiv, men var samtidig forbundet med høyere 
kostnader enn behandling med alendronat. Dette er representert ved en IKER på ca. 300 000 
kr per vunnet QALY.  
 
 
Tabell 9: Resultater av helseøkonomisk analyse med endrete forutsetninger (Scenario 2) 
 Denosumab Alendronat Forskjell                      

denosumab vs alendronat 
Kostnader (NOK)    
Behandlingskostnader  369 950 371 467  
Intervensjonskostnader 11 672 1 972  
Totale kostnader 381 622 373 439 8 183 
Helsegevinster    
Vunne QALYs 12,19 12,166 0,016 
Vunne leveår 16,69 16,67 0,027 
Kostnadseffektivitet (NOK/QALY)    
IKER   300 797 
 

3.4.6 Sensitivitetsberegninger 
Probabilistiske sensitivitetsanalyser viste at ved en betalingsvillighet per vunnet QALY på 
over 400 000 kr, var det 58 % sannsynlighet for at denosumab var et kostnadseffektivt 
alternativ sammenlignet med alendronat. Dersom man i stedet brukte data på persistence fra 
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basecase analysen endret sannsynligheten seg for at denosumab var kostnadseffektivt til 
77 %. Dette indikerer at den helseøkonomiske modellen er sensitiv for endringer i antagelser 
forbundet med persistence.  
 
Søker leverte ingen deterministiske sensitivitetsanalyser for scenario 2. Der er derfor 
vanskelig med sikkerhet å si hvilke parametere i modellen som i størst grad påvirker 
resultatene av analysen. 
 

3.5 Legemiddelverkets egne beregninger  

 
På bakgrunn av manglende sensitivitetsanalyser og usikkerheter knyttet til flere parametere i 
modellen gjorde imidlertid Legemiddelverket også egne beregninger basert på den innsendte 
helseøkonomiske modellen. 
 
Som beskrevet tidligere mener Legemiddelverket det er vanskelig å konkludere med at 
behandling med denosumab har bedre effekt enn alendronat på andre bruddtyper enn 
vertebrale brudd. Begrunnelsen for dette er at effektforskjellene som er vist både 
sammenlignet med placebo og ved indirekte sammenligninger er små og usikre. Søker har 
basert effekten av virkestoffene på metaanalysen til Freemantle et al. For å videre undersøke 
konsekvenser av usikkerhetene i effektestimatene, brukte Legemiddelverket effektestimater 
fra en annen publisert metaanalyse i forbindelse med behandling av osteoporose, utført av 
Hopkins et al (24).  
 
Søker har påpekt det de mener er svakheter og feil i studien til Hopkins et al, og mener 
derfor at effektestimatene fra denne studien ikke bør brukes. Svakhetene er knyttet til at de 
mener det er inkludert «feil» studier i metaanalysen , I tillegg mener de det er gjort feil i 
utregningen av bayesianske effektestimater i studien til Hopkins et al. Legemiddelverket 
mener at uenigheter om inklusjon av studier i en metaanalyse er en vanlig problemstilling, 
og har vanskeligheter med å definere hva som er «rett og galt» i denne sammenhengen. Når 
det gjelder eventuelle feil i utregningen av de bayesianske effektestimatene, har 
Legemiddelverket ikke mulighet å bekrefte/avkrefte denne påstanden. Legemiddelverket 
mener en slik påstand bør addresseres til forfatterene av studien med mulighet til å svare på 
kritikken. Metaanalysen til Hopkins et al har i tillegg vært tilgjengelig via PubMed siden 
2011, uten at noen har kommet med innvendinger eller kritikk av studien. Legemiddelverket 
har derfor valgt å beholde metaanalysen til Hopkins et al som kilde for å belyse usikkerhet i 
effektestimatene. Legemiddelverket har valgt å ikke vurdere metodisk kvalitet av de to 
metaanalysene mot hverandre, men anser begge for å være relevante kilder til 
effektestimater.  
 
Effektestimater fra de to metaanalysene der virkestoffene er sammenlignet mot placebo og 
ved indirekte sammenligninger er vist i tabell 10. I studien til Freemantle et al oppgis 
effektestimatene som relativ risiko (RR), mens metaanalysen til Hopkins et al oppgir 
effektestimatene som odds ratio (OR). På grunn av lav prevalens anså Legemiddelverket at 
det ikke var nødvendig å omregne OR til RR. 
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Tabell 10: Effektestimater fra metaanalysene til Freemantle et al (12) og Hopkins et al (24) 

 
 
Effektestimatene varierer mellom de to metaanalysene, hva slags metode som er brukt, og 
med til dels motstridende resultater (spesielt i forbindelse med hoftebrudd). Bortsett fra på 
effekten av vertebrale brudd mener Legemiddelverket at det er vanskelig å konkludere med 
at ett av virkestoffene er bedre enn det andre. Når det gjelder håndleddsbrudd er det usikkert 
hvordan Freemantle studien har beregnet dette, da håndleddsbrudd ikke var rapportert i 
Freedom studien. Freedom studien var den eneste studien på denosumab som inngikk i 
metaanalysene, og Hopkins et al. har derfor ikke rapportert på endepunktet håndleddsbrudd. 
Legemiddelverket gjorde en egen beregning med utgangspunkt i scenario 2. I 
legemiddelverkets egne beregninger ble det derfor valgt et scenario der effektestimatene var 
satt likt på alle bruddtyper bortsett fra vertebrale brudd, der effektestimatene var hentet fra 
studien til Hopkins et al. med utgangspunkt i en bayesiansk tilnærming. Effektestimatene for 
reduksjon av vertebrale brudd var da 0,51 (0,37-0,98) for alendronat, og 0,31 (0,21-0,44) for 
denosumab. Resultatene fra Legemiddelverkets egne beregninger ga da en IKER på ca. 
475 000 kr per vunnet QALY når denosumab ble sammenlignet med alendronat. Den 
probabilistiske sensitivitetsanalysen viste at ved en betalingsvillighet på 500 000 kr per 
vunnet QALY var det ca. 51 % sannsynlighet for at denosumab var et kostnadseffektivt 
alternativ. I et scenario der alle effektestimatene er basert på en bayesiansk tilnærming fra 
metaanalysen til Hopkins et al. resulterte analysen i en IKER på over 1 000 000 kroner per 
vunnet QALY. Dette viser hvor sensitiv modellen er for små endringer i effektestimatene 
som brukes som input data. IKER varierer fra ca. 300 000 kr per vunnet QALY til ca. 1 000 
000 kr per vunnet QALY avhengig av hvilke effektestimater som benyttes. 
 
Når det gjelder persistence gjorde legemiddelverket en egen sensitivitetsanalyse hvor 
persistence med alendronat ble forandret med ± 20 % i scenario 2, mens alle andre 
parameterer ble holdt konstante. Dette resulterte i at IKER varierte fra ca. 180 000 kroner 
per QALY til ca. 580 000 kroner per QALY, noe som indikerer at modellen også er sensitiv 
i forhold til endringer i input data for persistence. 
 
 

Studie Metode Vertebrale brudd Hoftebrudd Andre brudd Håndledds brudd

Sammenlingninger mot placebo

Alendronat Hopkins et al. Frekventistisk 0,51 (0,40-0,63) 0,62 (0,40-0,96) 0,80 (0,68-0,95) 0,44 (0,30-0,67)

Hopkins et al. Bayesiansk 0,51 (0,37-0,68) 0,59 (0,29-0,99) 0,81 (0,66-0,96) 0,93 (0,30-2,64)

Denosumab Hopkins et al. Frekventistisk 0,31 (0,24-0,40) 0,60 (0,37-0,98) 0,80 (0,67-0,96) n/a

Hopkins et al. Bayesiansk 0,31 (0,21-0,44) 0,67 (0,24-1,47) 0,80 (0,60-1,06) n/a

Alendronat Freemantle et al. Metaanalyse 0,56 (0,46-0,69) 0,65 (0,41-1,03) 0,85 (0,75-0,97) 0,81 (0,37-1,80)

Freemantle et al. Mixed treatment comparison 0,57 (0,44-0,75) 0,63 (0,33-1,19) 0,83 (0,65-1,02) 0,82 (0,25-2,53)

Denosumab Freemantle et al. Metaanalyse 0,33 (0,26-0,41 0,61 (0,37-0,98) 0,81 (0,69-0,97) 0,84 (0,64-1,11)

Freemantle et al. Mixed treatment comparison 0,32 (0,22-0,46) 0,60 (0,27-1,36) 0,81 (0,60-1,11) 0,84 (0,17-4,00)

Indirekte sammenligninger

Denosumab vs alendronat Hopkins et al. Bayesiansk 0,63 (0,38-0,97) 1,30 (0,38-3,35) 0,99 (0,72-1,42) n/a

Denosumab vs alendronat Freemantle et al. Adjusted indirect comparison 0,58 (0,42-0,79) 0,93 (0,48-1,81) 0,95 (0,78-1,17) 1,04 (0,45-2,40)

Denosumab vs alendronat Freemantle et al. Mixed treatment comparison 0,56 (0,36-0,86) 0,96 (0,33-2,82) 0,98 (0,67-1,49) 1,02 (0,14-7,74)
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3.6 Oppsummering 

 
Viktige parametere i den helseøkonomiske modellen som kliniske effektforskjeller mellom 
virkestoffene, samt persistence, er heftet med stor usikkerhet. Modellen er i tillegg sensitiv 
til endringer i disse parameterne, i form av store variasjoner i IKER når parameterne endres. 
Legemiddelverket mener usikkerheten er så stor at det ikke kan konkluderes med at 
behandling med denosumab, som førstelinjebehandling for postmenopausale kvinner med 
osteoporose, er kostnadseffektivt sammenlignet med alendronat. 
 
Legemiddelverket anser at det ikke foreligger sannsynlighetsovervekt for at kostnadene ved 
bruk av denosumab som førstelinjebehandling av osteoporose hos kvinner med tidligere 
brudd, står i et rimelig forhold til behandlingsmessig verdi og til kostnadene ved alternativ 
behandling. Legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht kostnadseffektivitet, anses 
derfor ikke som oppfylt. 

4 DISKUSJON 

På bakgrunn av resultatene fra scenario 1 og 2, kan det argumenteres for at man oppnår en 
begrenset helsegevinst ved å bruke denosumab sammenlignet med alendronat i behandling 
av osteoporose hos postmenopausale kvinner. Ved å følge en kohort av pasienter med 
osteoporose i et livstidsperspektiv i scenario 1 og 2, består helsegevinsten, basert på den 
helseøkonomiske modellen, på henholdsvis 0,071 og 0,016 vunne QALYs19 og 0,032 og 
0,027 vunne leveår20 for en gjennomsnittspasient. Legemiddelverket mener derfor at 
helsegevinsten ved å bruke denosumab fremfor alendronat er liten. Samtidig viste 
alvorlighetsberegningene i kapittel 1.3 at helsetapet i form av prognosetap for 
pasientgruppen også er begrenset. 
 
Når det gjelder effekten av henholdsvis denosumab og alendronat på reduksjon i risiko for 
forskjellige bruddtyper er effektforskjellene små, som vist i tabell 10. I tillegg er 
sammenligning av effekt mellom virkestoffene problematisk da det ikke finnes studier som 
har gjort direkte sammenligninger med frakturer som endepunkt. Det er derfor usikkerheter 
knyttet til effektestimatene på grunn av heterogenitet mellom studiepopulasjonene. Tabell 10 
gir også motstridende effektestimater på bakgrunn av metodiske forskjeller i metaanalysene. 
Dette er spesielt synlig for hoftebruddene der det mest effektive virkestoffet varierer mellom 
å være denosumab og alendronat. På grunn av små effektforskjeller, stor usikkerhet og 
varierende resultater gjorde Legemiddelverket egne beregninger med ulike effektestimater. 
Som tidligere beskrevet resulterte dette i at IKER varierte mellom ca. 300 000 og ca. 1 000 
000 kroner per vunnet QALY. På bakgrunn av store usikkerheter i de relative 
effektestimatene, samtidig som den helseøkonomiske analysen har vist seg å være sensitiv 
for endringer i parametere relatert til den kliniske effekten av virkestoffene, mener 
Legemiddelverket at det er behov for bedre dokumentasjon av effekten til denosumab 
sammenlignet med alendronat. 
 
                                                 
19 Dette tilsvarer en helsegevinst på mellom 6 - 26 dager med «perfekt» helse 
20 Dette tilsvarer en helsegevinst på mellom 10 - 12 dager ekstra levetid 
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Et avgjørende aspekt i analysen er relatert til persistence med virkestoffene, dvs hvor lenge 
pasientene tar medisinen sin før de avslutter behandlingen. Det finnes lite data på persistence 
med osteoporosebehandling i Norge, og det er derfor stor usikkerhet rundt denne 
parameteren. Denosumab har vist høyere persistence enn orale bisfosfonater i flere studier, 
men ikke i en norsk setting (15, 25, 26). Legemiddelverket mente dataene på persistence for 
alendronat i basecase analysen virket for lave. Disse tallene var hentet fra en svensk 
registerstudie (15), men både tall fra reseptregisteret og studien til Devold et al (17) 
rapporterte om tall fra Norge som tydet på vesentlig høyere persistence. En nyere studie fra 
Devold et al (27), publisert i 2012, viser også tall som tilsier høyere persistence i Norge, enn 
det som ble rapport i SARA studien. Data på persistence med alendronat fra denne studien er 
vist i figur 2, og er tilnærmet lik kurven som representerer persistence med denosumab21 i 
figur 1.  
 
Figur 2: Persistence med alendronat i Norge 

   
Kilde: Devold et al. 2012 (27) 
 
På bakgrunn av dette gjorde Legemiddelverket en sensitivitetsanalyse med hensyn på 
persistence med utgangspunkt i scenario 2, der persistence med alendronat ble variert med ± 
20 %. Dette resulterte i en IKER på henholdsvis ca. 180 000 og ca. 580 000 kroner per 
vunnet QALY, mens høy persistence for alendronat (lik som denosumab) ga en IKER på ca. 
870 000 kroner per vunnet QALY. Dette viser at den helseøkonomiske modellen også er 
sensitiv i forhold til endringer i parameteren knyttet til persistence. Legemiddelverket mener 
det er sannsynlig at persistence med denosumab vil være høyere enn persistence med 
alendronat også i Norge, men hvor stor denne forskjellen vil være er heftet med stor 
usikkerhet. Legemiddelverket etterlyser derfor bedre dokumentasjon av denne 
problemstillingen. 
 
Indirekte kostnader i form av produksjonsvirkninger er ikke inkludert i analysen. Når 
startalderen i modellen ble senket fra 74 til 55 år bemerket søker at dette representerer en 
konservativ tilnærming da kostnader ved sykefravær ikke er inkludert. Det er imidlertid også 

                                                 
21 Viser faktisk noe høyere persistence for alendronat  
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indirekte kostnader ved at pasienter må oppsøke helsetjenester for å få denosumab som 
injeksjon i forhold til alendronat som administreres av pasientene selv. Det er ikke gjort 
beregninger på hvor store disse kostnadene er i forhold til hverandre, så Legemiddelverket 
mener det er usikkert hvordan indirekte kostnader totalt sett vil påvirke resultatene.  
 
Generelt kan det sies at siden modellen genererer små helsegevinster i form av vunne 
QALYs, vil også små endringer i kostnader og helsegevinster i modellen gjøre store utslag 
på IKER. Legemiddelverket mener den helseøkonomiske analysen som sammenligner 
denosumab med alendronat i behandlingen av osteoporose hos postmenopausale kvinner er 
preget av store usikkerheter på parametere i modellen som har avgjørende betydning for 
konklusjonen av analysen, og at kostnadseffektiviteten uttrykt som IKER derfor blir et noe 
tilfeldig anslag. I tillegg til at det er små helsegevinster forbundet med å innføre denosumab 
som førstelinjebehandling, er den potensielle ressursbruken vesentlig i form av 
legemiddelkostnader for folketrygden, samt økt behov for tjenester i helsesektoren forbundet 
med administrering av denosumab. Legemiddelverkets vurdering av refusjonssøknaden 
tilsier derfor at det er for store usikkerheter knyttet til om kostnadene ved å innføre 
denosumab som førstelinjebehandling står i et rimelig forhold til helsegevinstene som 
genereres.  
 

4.1 Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften 

 
Den innleverte refusjonssøknaden har svakheter og den helseøkonomiske modellen gir 
usikkerhet i resultatene. Dette gjelder først og fremst usikkerhet i parametere i modellen som 
har stor innvirkning på resultatene, og da spesielt knyttet til data på klinisk effekt og 
persistence. I tillegg genererer modellen små helsegevinster (QALYs), som medfører store 
variasjoner i resultatene av analysen dersom kostnader og helseeffekter varieres. Det kan 
derfor argumenteres for at IKER blir et tilfeldig anslag på kostnadseffektiviteten. 
Totalvurderingen av søknaden er at det er for stor usikkerhet i resultatene av analysen, og at 
det derfor bør foreligge bedre dokumentasjon på viktige parametere og forutsetninger i 
modellen.  
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De fire faglige kriteriene i forhold til refusjonsverdighet, 1) krav om alvorlig sykdom, 
2) behov for langsiktig behandling, 3) dokumentert effekt i relevant studiepopulasjon og 4) 
kostnadseffektivitet, er vurdert med på følgende måte:  
 

1. Legemiddelverket sine alvorlighetsberegninger antyder at osteoporose kan 
klassifiseres som en mindre alvorlig sykdom. Likevel oppfyller osteoporose det 
faglige kriteriet med hensyn på sykdommens alvorlighet. 
 

2. Behandling med denosumab oppfyller kravet om langsiktig behandling, da gjentatt 
behandling over en langvarig periode er i iht. godkjent bruksområde og kliniske 
retningslinjer. 
 

3. Kravet om dokumentert klinisk effekt i relevant studiepopulasjon er tilfredsstilt 
gjennom den randomiserte kontrollerte studien FREEDOM (10). 
 

4. Resultatene fra den innsendte helseøkonomiske analysen, ble vurdert av 
Legemiddelverket å være heftet med for store usikkerheter til at det kunne 
konkluderes med sannsynlighetsovervekt for at denosumab var et kostnadseffektivt 
alternativ til alendronat i førstelinjebehandling av osteoporose. Kravet om at 
merkostnadene ved en behandling skal være i et rimelig forhold til helsegevinstene 
anses derfor ikke å være oppfylt. 

 

5 BUDSJETTKONSEKVENSER 

Søker har beregnet de budsjettmessige konsekvensene ved å utvide refusjonsvilkårene. 
Budsjetteffekten i år fem etter at denosumab eventuelt hadde fått utvidet refusjonsvilkår ble 
beregnet til ca. 10 millioner kroner. Beregningene er basert på en markedsandel for 
denosumab på 15 % om fem år. Dersom man endrer denne antagelsen til at denosumab har 
en markedsandel på ca. 25 % om fem år22, øker de budsjettmessige konsekvensene fra ca. 10 
millioner kroner til ca. 30 millioner kroner. Dette viser at antatt markedsandel for 
denosumab har stor betydning for de budsjettmessige konsekvensene, med et potensial om at 
innføring av denosumab kan være forbundet med overskridelse av bagatellgrensen på 25 
millioner kroner. Legemiddelverket har ikke vurdert beregningene nærmere, da søknaden 
om endringer i refusjonsvilkårene ikke er innvilget.  
  

                                                 
22 Alt annet holdt konstant 



 
    
 
20.05.2015  14/05653-14 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Kristian Samdal  side 28 av 31 

 
 
 
6 KONKLUSJON 

Etter en helhetsvurdering mener Legemiddelverket at det ikke er godt nok dokumentert at 
det er sannsynlighetsovervekt for at bruk av denosumab som førstelinjebehandling for 
postmenopausale kvinner med tidligere brudd er en kostnadseffektiv behandling 
sammenlignet med alendronat. Refusjonssøknaden med mål om endringer, dvs å fjerne 
vilkår 128 og 203, i dagens refusjonsvilkår innvilges derfor ikke. Avgjørende for denne 
konklusjonen er store usikkerheter i parametere som har stor innvirkning på resultatene av 
analysen. Spesielt er det stor usikkerhet knyttet til den relative effekten av denosumab 
sammenlignet med alendronat. I tillegg er denosumab forbundet med marginale 
helsegevinster, og potensielt høy ressursbruk sammenlignet med alendronat i 
førstelinjebehandling av osteoporose. Alvorlighetsberegninger viste også at osteoporose er 
forbundet med lav alvorlighetsgrad sammenlignet med andre sykdomsgrupper.    
 
Legemiddelverket finner derfor at denosumab (Prolia) ikke oppfyller kriteriene for å kunne 
fjerne refusjonsvilkårene 128 og 203. 
 
 
Statens legemiddelverk, 22-05-2015  

 
 
Kristin Helene Svanqvist (e.f.) 
           (sign.) 

Kristian Samdal 
 
   (sign.) 
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