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FORORD 

Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning 
av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, 
etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i 
blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier 
som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et 
legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:  
 
a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som 
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,   
 
b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko 
for gjentatt behandling over en langvarig periode,   
 
c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en 
definert, aktuell pasientpopulasjon, og   
 
d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige 
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.   
 
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til 
de fire faglige kriterier.  Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere men 
bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av 
søkeren og skal legges ved søknaden.  
 
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, 
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. 
Legemiddelverket kan ved behov innhente tilleggsopplysninger hos søkeren eller på egen 
hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og 
kostnadseffektivitet.  
 
Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i 
viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om refusjon i de enkelte sakene 
(Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i saker som gjelder terapeutiske 
nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i behandlingstilbudet og dermed også for 
ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres dersom legemidlet hevdes å representerer en 
vesentlig terapeutisk nyvinning (Legemiddelforskriften § 14-18). 
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er 
tilgjengelig for allmennheten (www.legemiddelverket.no) 

http://www.legemiddelverket.no/
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OPPSUMMERING 

Formål:  
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for kapsaicin (Qutenza) etter forskrift av 28. juni 
2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 
(blåreseptforskriften) § 2. 
 
Medisinsk godkjent indikasjon: 
Qutenza er indisert for behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten 
diabetes, alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. 
 
Bakgrunn:  
Astellas søker refusjon for behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten 
diabetes, alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. Palliativ 
behandling i livets sluttfase. Etter Legemiddelverkets vurdering, anses PNP som en 
alvorlig kronisksykdom med behov for behandling over lang tid.  
Astellas har sendt inn klinisk relevant klinisk dokumentasjon som legitimerer effekten av 
Qutenza plaster i den søkte populasjon. 
Legemiddelverket mener at Qutenza kan være et nyttig produkt for pasientgruppen det 
søkes om refusjon for. 
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Vedtak:  
Med hjemmel i legemiddelforskriften § 14-21, er kapsaicin (Qutenza) innvilget 
forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriftens § 2 med følgende informasjon: 
 

Refusjonsberettiget bruk: behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten 
diabetes, alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. Palliativ 
behandling i livets sluttfase. 

Refusjonskoder: 
ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 

112 
-71 Kroniske, sterke smerter 111 

112 
-90 Palliativ behandling i 

livets sluttfase 
136 -90 Palliativ behandling i 

livets sluttfase 
136 

Vilkår: 
111 
 

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et 
validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt 
av legemiddeltiltak. 

112 
 

Behandlingen skal følges opp etter 3 måneder. Legen skal spesielt vurdere 
effekten opp mot bivirkninger, og behandlingen skal bare kontinueres dersom det 
har skjedd en vesentlig eller betydelig effekt som påvirker pasientens livskvalitet 
og/eller funksjonsevne. Dette skal dokumenteres i journal. 

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
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SØKNADSLOGG 

Refusjonssøker: Astellas Pharma a/s 
                                 
Preparat:   Qutenza 
Virkestoff:  Kapsaicin 

Indikasjon:    Qutenza er indisert for behandling av perifere nevropatiske smerter 
hos voksne uten diabetes, alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. 

ATC-nr:     N01BX04 
Søknadsprosess:  Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 05-11-2011 
   Saksbehandling startet:   12-11-2011 
   Opphold i saksbehandlingen:   138 dager 
   Saken behandlet i Blåreseptnemnda:  12-05-2011 

Vedtak fattet:     14-10-2011 
       Saksbehandlingstid:    198 dager 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Underliggende helseproblem (perifere nevropatiske smerter, PNP) [1] 
Smerte generelt: 
Definisjon: ”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av 
faktisk eller potensiell vevsødeleggelse. Smerte er alltid subjektiv.” (International 
Association for the Study of Pain – IASP) 
 
Omfang av smerteproblem: Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker 
helsevesenet. Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker lege, gjør det pga. smerter. 
Hele 40 % har hatt smerter i mer enn tre måneder, og 85 % av dem har 
muskel/skjelettsmerter. 

• Ca. 20 % av den voksne befolkningen i Europa, inkl. de nordiske landene, har 
smerte som har vart mer enn 6 måneder, og har ført til:  

o Betydelig lidelse 
o Redusert arbeidsevne 
o Dårligere sosiale funksjoner 
o Dårligere livskvalitet 

• Ca. 10 % har behov for intensivert og spesialisert behandling. 
• En rekke smerter, f.eks. nevropatisk smerte, krever særskilt behandling, og må 

identifiseres. 
 

Refusjonssøknad for Qutenza referer kun til Perifere Nevropatiske Smerte: 
I retningslinjer for smertelindring, kap. 12, finner vi en definisjon av nevropatiske smerte, 
som innebærer en større pasientgruppe en det Qutenza har indikasjon for. 
”Nevropatisk smerte” defineres som: ”Smerte oppstått ved skade eller dysfunksjon av 
nervevev” (perifere nerver eller sentralnervesystemet) (International Association for the 
Study of Pain - IASP). Uttrykket ”dysfunksjon” er ikke definert av IASP, men er innfort 
for a kunne inkludere trigeminusnevralgi som eksempel på en nevropatisk smertetilstand 
der man ikke kan påvise lesjon av nervevev. 
I den senere tid er uttrykket ”dysfunksjon” tatt til inntekt for sentrale 
sensibiliseringsfenomen, som også kan inntreffe sekundært til nosiseptive og viscerale 
smertetilstander. Dette har ført til at uttrykket ”nevropatisk smerte” blir brukt på mange 
ulike smertetilstander. Fibromyalgi er et slikt omdiskutert eksempel. Det pågår mye 
forskning innen nevropatisk smerte, og området er i rask utvikling. Nye metoder og praksis 
utvikles stadig, og tilnærmingen til nevropatiske smerter varierer sterkt i Europa. 
Ved kronisk nevropatisk smerte oppstår ofte sentralnervøs sensibilisering som fører til 
hyperalgesi. Eksempler på nevropatiske smertetilstander er: 
 
• Smertetilstander som følge av skade på perifere nerver (traumer, iatrogene). 
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• Innklemming (”entrapment”) av perifere nerver. 
• Infeksjoner i nervevev (eks. postherpetisk nevralgi, PHN). 
• Smertefulle polynevropatier. 
• Smerter som følge av lesjoner i sentralnervesystemet. 
 
Pasientgruppen refusjonssøknaden referer til gelder voksne pasienter med LOKALISERT 
PNP (ikke diabetikere). På grunn av administrasjonsmåte, er Qutenza kun egnet til bruk 
hos pasienter med lokalisert PNP. 
 

1.2 Behandling 
Behandling av nevropatisk smerte er vanskelig. Smerteintensiteten varierer sterkt, men er 
ofte høy. Vanlige svake og middels sterke analgetika har liten eller ingen effekt. Pasienten 
må få et realistisk bilde av at det er vanskelig å behandle smertene, men at flere tiltak kan 
prøves. 
Medikamentell behandling [1]: 
European Federation of Neurological Sciences (EFNS) har gitt ut meget gode 
retningslinjer for farmakologisk behandling av nevropatisk smerte Der beskrives 
behandling med dokumentert effekt for de ulike undergrupper av nevropatisk smerte. For 
nevropatisk smerte er amitriptylin, gabapentin eller pregabalin førstehandspreparater. Hos 
mange pasienter er kombinasjonsbehandling av disse medikamentene nødvendig. Ofte er 
det nødvendig a å henvise pasienten til smerteklinikk der andre behandlingsformer kan 
proves ut. 

1.2.1 Behandling med kapsaicin (Qutenza) 
 
Kapsaicin, eller 6-nonenamid, N-[(4-hydroksy-3-metoksyfenyl) metyl]-8-metyl, (6E), er en 
svært selektiv agonist av TRPV1-reseptoren (transient receptor potential vanilloid 1 
receptor). Kapsaicins innledende effekt er aktivering av TRPV1-uttrykkende kutane 
nociseptorer, og dette medfører svie og erytem som følge av frisetting av vasoaktive 
nevropeptider. 
 
Etter kapsaicineksponering blir kutane nociseptorer mindre følsomme for en rekke stimuli. 
Disse effektene av kapsaicin, som inntrer på et senere stadium, kalles ofte 
“desensibilisering” og antas å være underliggende ved smertelindring. Fornemmelser som 
har opphav i ikke-TRPV1-uttrykkende kutane nerver forventes ikke å påvirkes, inkludert 
evnen til å føle mekaniske stimuli og vibrasjonsstimuli. Kapsaicininduserte endringer i 
kutane nociseptorer er reversible, og det er rapportert og observert at normal funksjon 
(fornemmelse av skadelige stimuli) kommer tilbake i løpet av noen uker hos friske 
forsøkspersoner. 
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I kontrollerte kliniske studier er det vist effekt av én enkelt 30-minutters applisering av 
Qutenza på føttene hos pasienter med smertefull HIV-AN, vist effekt av én enkelt 60-
minutters applisering av Qutenza på andre områder enn føttene hos pasienter med PHN. 
Smertereduksjon ble sett så tidlig som i uke 1 og vedvarte i den 12 uker lange 
studieperioden. Qutenza er vist å være effektivt ved bruk alene og i kombinasjon med 
systemiske legemidler mot nevropatiske smerter. 
 
Qutenza skal påføres i de mest smertefulle hudområdene. Det smertefulle området bør 
fastslås av legen og avmerkes på huden. Qutenza skal appliseres på intakt, ikke- irritert, tørr 
hud og skal bli sittende på i 30 minutter på føttene (f.eks. HIV- relatert nevropati) og 60 
minutter på andre områder (f.eks. postherpetisk nevralgi). Qutenzabehandling kan gjentas 
hver 90. dag ved vedvarende eller tilbakevendende smerter. 
 
Qutenza hudplaster skal appliseres av lege eller av helsepersonell under tilsyn av lege. 
Behandlingsområdet bør forbehandles med et lokalanestetikum før applisering av Qutenza 
for å redusere ubehag i forbindelse med appliseringen. Lokalanestetikumet bør påføres slik 
at det dekker hele behandlingsområdet for Qutenza, samt 1 til 2 cm utenfor området.  
I kliniske studier ble pasientene forbehandlet med 4 % topisk lidokain i 60 minutter. 
Akutte smerter under og etter prosedyren bør behandles med lokal avkjøling (som en kald 
kompress) og orale analgetika (f.eks. korttidsvirkende opioider). 
 
Som følge av behandlingsrelatert smerteøkning kan det oppstå forbigående 
blodtrykksøkning (gjennomsnittlig < 8,0 mm Hg) under og kort tid etter behandlingen med 
Qutenza. Blodtrykket bør overvåkes under behandlingsprosedyren. Hos pasienter med 
ustabil eller dårlig kontrollert hypertensjon eller nylige kardiovaskulære komplikasjoner, 
bør risikoen for kardiovaskulære bivirkninger som følge av mulig stress ved prosedyren, 
vurderes før oppstart av Qutenzabehandling. 
 
Pasienter som bruker høye doser av opioider, vil ikke nødvendigvis respondere på orale 
opioidanalgetika brukt mot akutte smerter under eller etter behandlingsprosedyren. 
Grundig anamnese bør opptas før oppstart av behandling, og en alternativ smertestillende 
strategi bør være tilgjengelig før Qutenzabehandling ved mistanke om høy opioidtoleranse. 
De vanligst rapporterte bivirkningene var lokal forbigående svie, smerter, erytem og kløe 
på appliseringsstedet. Bivirkningene var forbigående, selvbegrensende og vanligvis av lett 
til moderat intensitet. 
 
Spesialisten i smertebehandling fra blåreseptnemnda utalte at, i norsk praksis er det kun 
smertefulle områder med overfølsomhet som har tilstrekkelig effekt av preparatet.  
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1.2.2  Behandling med komparator (Placebo (aktiv komparator – 

capsaicin)/Qutenza) 
 
Innsendte studier og legemiddeløkonomiskanalyse baserer seg på bruken av placebo som 
komparator.  
I studiene ble det brukt en aktiv komparator (3,2 mcg/cm2 kapsaicin plaster), dette for å 
kunne dobbelblinde studiene pga. applikasjonsbivirkninger for Qutenza. 
 
Legemiddelverket mener bruken av den aktive komparator (placebo) er tilstrekkelig, selv 
om det kan være mulig en forstørret placebo effekt i noen tilfeller. 
 

1.2.3 Behandling med standard care 
I begge to behandlings armene (placebo og Qutenza) ble de brukt standard care. 
Legemiddelverket mener dette er en viktig del av studiene/analysen og har bedt firma om å 
forklare litt nærmere hva innebærer en slik behandling. 
Siden behandling blir brukt i begge to armene, tar den helseøkonomiske analysen ikke 
hensyn til disse kostnader. 
 
Retningslinjer for smertelindring grupperer de ulike medikamenter som kan brukes for 
smertebehandling som følger: 
 
Ikke -opioide analgetika 

Paracetamol 
NSAIDs, koksiber 

• Opioider 
 Svakere 
 Sterkere 

• Ko-analgetika 
 Antidepressiva 
 Antiepileptika 
 Andre 

 
Legemiddelhåndboka oppsummerer behandling av nevropatiske smerter som følger [2]: 
 
Medikamenter 

• Antiepileptika  
o gabapentin 
o pregabalin  
o karbamazepin ved trigeminusnevralgi 

• Tricycliske antidepressiva (TCA) 
o amytriptyliner  

• Serotonin og noradrenalin reopptakshemmere (SSNRI)  
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o duloxetin 
o venlafaxin  

• Opiater og tramadol  
• Capsaicin kremog lidokain salve: Aktuelt ved lokaliserte nevropatier  

 
I Den helseøkonomiske analysen defineres usual care som bruken av opioider, 
antiepileptika eller antidepressiva.  
 
Legemiddelverket mener dette er tilstrekkelig og at valg av standard care både i analysen 
og i studiene er samsvarer med norsk praksis. 

2 INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR KAPSAICIN (QUTENZA) 

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier  
 
Tabellene under kommer fra EPAR for Qutenza [3]. 
Studie C107 

• Design: Dobbelt blind, enten hele studien eller deler av den. 
• Pasientpopulasjon: HIV-AN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 
• Utfallsmål: mean percent change in “average pain for the past 24 hours” NPRS 

scores from baseline to weeks2-12. 
 
Studie C108 (*) 

• Design: Dobbelt blind, enten hele studien eller deler av den. 
• Pasientpopulasjon: PHN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 
• Tidshorisont: 12 uker pluss utvidelse 
• Utfallsmål Percent Change in “Average Pain for the Past 24 Hours” NPRS Scores 

fromBaseline to Weeks 2–8 
• Resultat 
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Tabell 1. Summary of Change in “Average Pain for the Past 24 Hours” NPRS Scores from Baseline to Weeks 2–8 
(ITT Population) 

 
 
Studie C109 

• Design: Open label study 
• Pasientpopulasjon: HIV-AN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 

 
Studie C110(*) 
 

• Design: Dobbelt blind, enten hele studien eller deler av den. 
• Pasientpopulasjon: PHN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 
• Tidshorisont: 12 uker 
• Utfallsmål: Percent Change in “Average Pain for the Past 24 Hours” NPRS Scores 

from Baseline to Weeks 2-8 
• Resultat 
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Tabell 2. Summary of Change in “Average Pain for the Past 24 Hours” NPRS Scores from Baseline to Weeks 2–8 
(ITT Population) 

 
 
 
Studie C111 
 

• Design: Open label study 
• Pasientpopulasjon: PHN, PDN, HIV-AN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 

 
Studie C112 
 

• Design: Dobbelt blind, enten hele studien eller deler av den. 
• Pasientpopulasjon: HIV-AN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 

 
Studie C116(*) 
 

• Design: Dobbelt blind, enten hele studien eller deler av den. 
• Pasientpopulasjon: PHN  
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 
• Tidshorisont: 12 uker 
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• Utfallsmål: The primary efficacy variable was the percent change in “average pain 

for the past 24 hours” NPRS scores from Baseline to Weeks 2–8. Week 1 NPRS 
scores were not analyzed in the primary endpoint to avoid the potential forbias 
from allowed rescue medication use. 

• Sekundær utfallsmål: Percent change in “average pain for the past 24 hours” NPRS 
scores from Baseline to Weeks 2–12. Proportion of subjects achieving a 30% and 
50% decrease in their “average pain for the past 24 hours” NPRS scores from 
Baseline toweeks 2–8. Proportion of subjects achieving a 30% and 50% decrease in 
their “average pain for the past 24 hours” NPRS scores from Baseline to weeks 2–
12. 

• Resultat 
 
Tabell 3. Summary of Change in “Average Pain for the Past 24 Hours” NPRS Scores from Baseline to Weeks 2–8 
(ITT Population) 

 
 
 
Studie C117(*) 
 

• Design: Dobbelt blind, enten hele studien eller deler av den. 
• Pasientpopulasjon: PHN  
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 
• Tidshorisont: 12 uker 
• Utfallsmål: Percent change in average pain for the past 24 hours NPRS scores form 

Baseline to Weeks 2-8 
• Resultat: 
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Tabell 4. Summary of Change in “Average Pain for the Past 24 Hours” NPRS Scores from Baseline to Weeks 2–8 
(ITT Population) 

 
 
Studie C118 
 

• Design: Open label study 
• Pasientpopulasjon: PHN, HIV-AN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 

 
Studie C119 
 

• Design: Dobbelt blind, enten hele studien eller deler av den. 
• Pasientpopulasjon: HIV-AN 
• Intervensjon: Kapsaicin plaster 640 mcg/cm2. 
• Komparator: Placebo (**) 
• Tidshorisont: 12 uker 
• Utfallsmål: mean percent change in “average pain for the past 24 hours” NPRS 

scores from baseline to Weeks 2-12. 
 
(*) studie brukt i helseøkonomisk analysen. Disse studiene er RCT  type. 
(**) I alle studiene ble det brukt en 3,2 mcg/cm2 kapsaicin plaster. Dette for at placebo 
gruppen skulle ha like bivirkninger som kapsaicin gruppe og dermed dobbelblinde 
studiene. 
 
 
I tillegg til de overnevnte endepunkter ble det også følgende sekundær og 
tilleggsendepunkter tatt i betraktning i forbindelse med evaluering av Qutenza. 
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Tabell 5. Sekundære og tilleggsendepunkter 

 
 
 
Legemiddelverket anser innsendt dokumentasjon som relevant. Ikke alle studiene ble 
brukte til den helseøkonomiske analysen. Dette ble diskutert i blåreseptnemndasmøte. 
 
Legemiddelverket spurte firma om begrunnelse for å ikke inkludere studien C102.  
Etter en vurdering av begrunnelse for å kun bruke de innsendte studiene mener 
Legemiddelverket studieutvalg som akseptabel. 

2.2 Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon 

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 1 
 
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe 
 
Refusjonssøker ekstrapolerer pasient populasjon for PHN og anser at behandling for PHN 
kan anses som tilsvarende for en mer generell gruppe (PNP), når man ekskluderer perifere 
diabetes nevropatiske smerter (PDN) og HIV-AN.  
 

                                                 
1 Patients, Intervention, Comparator, Outcome 
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EFNS retningslinjer, franske retningslinjer og NICE gir en mer detaljert informasjon om de 
forskjellige behandlingsalternativer for PNP. Det kan oppsummeres at disse tre 
retningslinjer anser behandling anser en effektforskjell i behandlingen og at PNP har 
samme behandling som PHN når man ekskluderer trigeminusnevralgi, PDP, HIV nevropati 
og kronisk radikulopati.  
 
Studiepopulasjon anses å være i henhold til norsk potensiell pasientgruppe, i henhold til 
alder og kjønnsfordeling. Blåreseptnemnda spesialisten, Torhild Warncke, anser at 
potensielle pasienter for Qutenzabehandling må også være hudfølsomme i det smertefulle 
området. Det er litt uklart om pasientene som var inkludert i studiene hadde også dette 
inklusjonskriteriet.  
 
Legemiddelverket spurte Astellas om dette. Svaret fra firma var følgende: 
 
“In the C108, C110, and C116 phase III studies of capsaicin 8% patch in postherpetic 
neuralgia (PHN), the Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ2) was administered.  
Question 2 of this battery asks the patient whether the affected area(s) are “overly 
sensitive to touch”.  Responses are recorded on a scale of 0, meaning “No 
oversensitivity”, to 10 meaning “Worst oversensitivity imaginable”.  
 
Table 1. Percentages of patients reporting “Oversensitivity to touch” by response level category at screening; pooled 
data from C108, C110, and C116. 

   
(Upubliserte data) 
 

Når det gjelder HIV pasienter, legemiddelverket anser pasientpopulasjonene brukt i 
studiene og i analysen som tilstrekkelige. 
 
Potensielle HIV pasienter i Norge anses som en veldig liten gruppe. Spesialisten i 
blåreseptnemnda regner at behandling hos denne pasientgruppe skjerkun via sykehus. 
 
Intervensjon i forhold til klinisk praksis 
Qutenzas måte å applisere anses som en meget krevende prosedyre som alltid skal 
gjennomføres under legens/ sykepleierens- tilsyn. Styrke på plastrene er samme i studiene 
som den godkjente preparat i Norge. Plasteret ble sittende på behandlet område for enten 
30-60 eller, i noen studier (C117) 90 minutter, varierende etter studiene.  
 
Qutenza har godkjent dosering for kun 30-60 minutter.  

                                                 
2Krause SJ, Backonja MM. Development of a neuropathic pain questionnaire. CLINICAL JOURNAL OF PAIN 
2003;19(5):306-314 
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I studien C117 ble det brukt også 90 minutters dosering. Det var kun hos HIV pasienter 
hvor plasteret sittet i 90 minutter hvor det var statistisk signifikante forskjeller. En mer 
detaljert oversikt for resultatene kan ses i 2.1 
 
Legemiddelverket mener at siden HIV pasientgruppe er så lite i Norge, kan dette 
aksepteres. 
 
Komparator i forhold til klinisk praksis 
 
Formålet med studiene var å bruke placebo som komparator. Firma brukte en aktiv 
komparator for å muliggjøre dobbeltblinding av studiene. 
 
Hvor større var placeboeffekten pga dett er usikker. 
 
Resultater/utfallsmål (endepunkter) 
 
Legemiddelverket skal fokusere på følgende studier brukt i analysen ( C108, C116, C117). 
Legemiddelverket vil også kommentere resultatene fra studien C119, brukt i den sentrale 
godkjennings prosedyre hos EMA. 
 
Resultatene fra studien C110 kan ses i Tabell 2. Summary of Change in “Average Pain for 
the Past 24 Hours” NPRS Scores from Baseline to Weeks 2–8 (ITT Population)Tabell 2.  
 
I den publiserte EPAR fra EMA oppsummeres resultatene i de overnevnte studiene som 
følger:  
 
• Primær endpunkter 
 
PHN studier (C116 og C117) 
 
Etter en applikasjon som varte I 60 minutter ble det observert en smertereduksjon på 
29,6% (C116) og 32% (C117) ukene 2-8. Resultatene var statistisk signifikante i henhold 
til placebo gruppen, 19,9%; p=0,001 (C116) og 24.4%; p= 0,108 (C117) 
 
HIV-AN studier (C107 og  C119) 
 
Studie C 107:  
Det ble observert statistisk signifikante forskjeller i de sammenslåtte resultater for alle 
Qutenza gruppene (30,60 og 90 minutter). 22.8% reduksjon i NPRS scores fra baseline, 
ukene 2 to 12.Reduksjon i henhold til kontrollgruppen 10.7%; p = 0.0026. 
 
Det ble observert statistisk signifikante forskjeller i pasientgruppene som brukte Qutenza 
for 30 og 90 minutter 27.7%; p = 0.0007 and 24.7%; p = 0.0046. 
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Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i den 60 minutter gruppe. 
 
Study C119:  
 
Studien viste ingen statistisk signifikante forskjeller mellom Qutenza gruppen og kontroll 
gruppen i de primære endepunktene. 
 
 
• Sekundære og tilleggs endepunkter  

 
Tabell 6. Sekundære og tilleggs endepunkter hos PHN pasienter  
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Tabell 7. Sekundære og tilleggs endepunkter hos HIV-AN pasienter 

 
 

2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen 
Innsendt dokumentasjon tilsvarer innsendte studier til EMA for markedsføringstillatelse. 
 
Legemiddelverket har vurdert innsendte studiene og anser disse som relevante i henhold til 
pasient populasjon, intervensjon, og effekt.  
 
Pasientgruppene brukt i studiene anses å være relevante i henhold til pasient gruppe som 
anses å bruke Qutenza i Norge.  
 
Intervensjon, etter tilbakemelding fra spesialisten blåreseptnemnda anses å vare i stor grad, 
samsvar med norsk praksis. Bruken av Qutenza i Norge kan muligens begrenses til 
pasienter med overfølsomhet i det smertefulle området.  
 
Når det gjelder komparator, bruken av en aktiv komparator muligens kan ha utløst et 
forstørret placebo effekt.  
 

2.2.3 Oppsummering 
Legemiddelverket anser innsendt klinisk informasjon som relevant for refusjonssøknaden 
og i henhold til den innsendt legemiddeløkonomiske analysen. 
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Pasientpopulasjon i studiene og i analysen anses for å være representative for den aktuelle 
pasientpopulasjon i Norge. 
 
Legemiddelverket anser som rimelig valget av placebo som komparator, gitt at de ikke 
finnes non lignende behandlingsalternativer i Norge. I studien ble det brukt en aktiv 
komparator. Dette for å muliggjøre en dobbeltblinding hos pasienter i komparator armene. 
Det er usikkert om bruken av en aktiv placebo kan ha forårsaket en større placebo effekt og 
i hvor stort grad. 
 
Når det gjelder utfallsmålene mener Legemiddelverket bruken av NPRS grad som rimelig. 
Det finnes mange andre måter for å måle smerte. NPRS grad (skala  0-10) består av 0-10 
grad av smerter.  
 
Legemiddelverket anser bruken av NPRS scores som rimelig. 
 
Når det gjelder brukte utfallsmål i den helseøkonomiske analysen, Astellas har valgt å 
bruke andre utfallsmål en de primære. En mer dypere forklæring av valget kan leses i 
avsnitt 3.1.4. 
 

3 INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV KAPSAICIN (QUTENZA) 

3.1 Modell, metode og forutsetninger 
Qutenza har som tidligere nevnt, to indikasjoner: behandling av perifere nevropatiske 
smerter hos voksne uten diabetes enten i monoterapi eller i kombinasjon med andre 
smertestillende legemidler. Refusjonssøknaden gjelder begge indikasjoner. 
 
Den legemiddeløkonomiske modellen vedlagt søknaden gjelder imidlertid bare én av 
indikasjonene, nemlig behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten 
diabetes i kombinasjon med standard behandling (opioder, anticonvulsants og 
antidepressiva), sammenlignet med ingen behandling utover standard behandling. 
Det er usikkert om resultatene fra denne modellen kan ekstrapoleres til settingen med 
Qutenza som monoterapi. Dette diskuteres i avsnitt 3.4.1. 
 

3.1.1 Analyse og modeller 
Analysen er en Cost-utility analysis (CUA) og består av to ulike modeller som er koblet 
sammen: 

• Den første modellen er et beslutningstre som simulerer forløpet i behandlingens 
første år for pasientene i hver av de to gruppene. 
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• Den andre er en Markov-modell som tar utgangspunkt i ett års resultatene fra 

beslutningstreet for å simulere pasientforløpet for ulike tidshorisonter. Modellens 
tidshorisont omtales nærmere i avsnitt 3.1.3.2.  

Følgende figurer viser strukturen til begge modeller: 
 
 
 
Figur 1. Beslutningstre for det første behandlingsåret 
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Figur 2. Markovmodellen for resten av tidshorisonten utover første året med behandling 

- ”Baseline pain” er tilstanden der alle pasientene befinner seg i før behandlingen starter. 
Det er også tilstanden alle ikke-respondere etter det første behandlingsåret befinner seg i.  
- ”Pain relief” er tilstanden for respondere etter det første behandlingsåret. 
- ” Resolved” er tilstanden for pasientene som opplever spontan helbredelse. 
- ”All cause mortality” gjelder for pasienter som dør, uansett årsak. 
 

3.1.2 Forutsetninger 
Modellene i analysen er basert på følgende forutsetninger: 

1. Alle pasientene opplever like alvorlige smerter før behandlingen startes. 
2. Sannsynlighet for å oppleve spontan helbredelse er lik for alle pasientene, uansett 

behandling. 
3. Det antas at verken PHN eller Qutenza påvirker dødeligheten. Dødeligheten er 

derfor lik for alle pasientene.  
4. Basert på data fra C-108, C-110, C-116 og C-117 antas det at hver pasient vil i 

gjennomsnitt bruke 1,76 plaster ved behandling med Qutenza. 
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5. Igjen, basert på data fra C-108, C-110, C-116 og C-117, antas det at hver pasient 

behandles 1,36 ganger i året, dvs. at pasientene i gjennomsnitt gjennomgår 
behandling med Qutenza mer én enn gang i året. Til sammen forventes det at 
pasienten forbruker ca. 2,4 3 plaster per år  

6. Det antas at effektdataene fra C-108, C-110, C-116 og C-117 kan ekstrapoleres til 
PNP-pasienter (ekskl. PDN). 

7. Bivirkninger kan enten være milde (lokale reaksjon på plasteret) eller alvorlige. 
Varigheten for begge typer er satt lik 5 dager, basert på kliniske data. Alle 
bivirkninger medfører livskvalitetstap. For mer detaljer se avsnitt 3.1.4.4 

8. Sannsynligheten for å oppleve lokale bivirkninger ved bruk av Qutenza antas å 
være konstant over analysens tidshorisont. Pasienter som opplever alvorlige 
bivirkninger fortsetter ikke med Qutenza og derfor antas det at sannsynligheten for 
å oppleve slike bivirkninger etter det første året er null. 

9. Respondere i begge grupper antas å befinne seg i “Pain relief”-tilstanden. Fra dette 
stadiet er det ikke mulig å oppleve overgang til baseline/ingen smertelindrings-
stadiet over hele tidshorisonten. Det kan bare oppleves overgang til ”Død” eller 
”spontan helbredelse”. 

10. Ikke-respondere (og pasienter som opplever uutholdelige bivirkninger) i Qutenza-
gruppen vil etter det første behandlingsåret ikke fortsette med Qutenza. 

11. Alle ikke-respondere uansett behandlingsgruppe og pasienter som opplever 
uutholdelige bivirkninger, vil imidlertid fortsette å få standard behandling. 
 

3.1.3 Analyseperspektiv, tidshorisont og valg av diskonteringsrente 

3.1.3.1 Analyseperspektiv 
Når det gjelder kostnadene tas det kun hensyn til kostnader for Folketrygden og pasienten. 
Mer konkret, legemiddelutgifter og honorarene til fastlege og spesialist (som samsvarer 
med pasientenes egenbetalingsandeler).  
 
Produksjonsgevinster, som blir et resultat av at en del pasienter vil oppleve økt arbeidsevne 
pga Qutenzas smertelindring, er ikke heller tatt med. Dette går i disfavør av Qutenza, siden 
PNP-pasientene som fortsatt er en del av arbeidsstyrken vil kunne jobbe flere timer takket 
være mildere symptomer, eller være mer produktiv i de timene de er på jobb.  
 
Når det gjelder gevinster så tar analysen et pasientperspektiv, ved at bare helsegevinstene 
for pasientene tas hensyn til. 
 
 
 
 

                                                 
3 1,76 * 1,36 = 2,3936 
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3.1.3.2 Tidshorisont 
Søkeren antar i base case at tidshorisonten er pasientenes resterende levetid f.o.m. 
behandlingens start (”livstid” heretter). Dette for å ta hensyn til at PNP er en kronisk 
sykdom, og dermed at Qutenzas effekt og bivirkninger vil få konsekvenser for 
sykdomsforløpet langt frem i tid. Ved en nærmere undersøkelse av søkerens modell fant 
Legemiddelverket at effekter og kostnader etter 42 år ikke ble tatt med, slik at ”livstid” 
tilsvarer en tidshorisont på 42 år. Søknaden inkluderer imidlertid også resultatene for 
tidshorisonter på 1 år, 5 år og 10 år. 
 
Som sagt ovenfor, tidshorisonten i beslutningstre er ett år, som også er lengden på hver 
syklus i Markov-modellen. 
 

3.1.3.3 Diskonteringsrente 
Søkeren valgte å benytte en diskonteringsrate på 3 % for både kostnader og helsegevinster. 
Finansdepartementets bestemmelse er imidlertid 4 % for begge. Legemiddelverket redegjør 
for endringer i resultatene når man bruker 4 % i avsnitt 3.4.4.3. 
 

3.1.4 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data) 

3.1.4.1 Effekt 

3.1.4.1.1 Respons 
 
Estimering av responsratene 
Behandlingens klinisk effekt uttrykkes i form av hvor stor andel av pasientgruppen oppnår 
respons. Respons defineres som smertelindring tilsvarende en reduksjon på 50 % i 
pasientenes gjennomsnittlige smertenivå det siste døgnet, målt ved hjelp av numeric pain 
ratings score (NPRS), mellom baseline og uke 2-8. NPRS er en skala som går fra null 
(ingen smerte) til ti (verst tenkelig smerte).  
 
For å beregne responsraten til Qutenza utførte søkeren en fast-effekt metaanalyse på 
estimatene fra studie C-108, C-110, C-116 og C-117. Først ble det beregnet oddsen for 
respons i hver studie basert på antall respondere og ikke respondere. Disse odds-estimatene 
ble deretter kombinert i metaanalysen for å beregne et summarisk odds-estimat, som igjen 
bruktes til å utlede responsraten til Qutenza. Men estimatene fra de individuelle studiene 
vektes ikke likt. Vektene er omvendt proporsjonal med estimatenes varianse. Se Tabell 8. 
Studier i metaanalysen for odds-respons til Qutenza for flere detaljer: 
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Tabell 8. Studier i metaanalysen for odds-respons til Qutenza 

Studie Responsrate odds ln-odds 95 % KI, ln-odds 
Vekt i 

metaanalysen 
C-108 27,3 % 0,3753 -0,98 -1,482 -0,479 12,71 % 
C-110 36,4 % 0,5712 -0,56 -0,967 -0,16 19,62 % 
C-116 24,2 % 0,3198 -1,14 -1,456 -0,819 31,51 % 
C-117 28,7 % 0,4025 -0,91 -1,204 -0,609 36,16 % 

 
Man ser i tabellen at studie C-116 og C-117 er tildelt størst vekt (hhv, 31,51 % og 36,16 
%), mens C-108 er den som tildeles minst vekt i metaanalysen (12,71 %). C-110 er tildelt 
en vekt på ca. 20 %. Når det gjelder responsrater, avviker responsraten fra C-110-studien 
mest sammenlignet med estimatene fra de andre studiene, 36,4 % mot 24, 2 %, 27,3 % og 
28,7 %. Den summariske responsraten på 28,5 % er statistisk signifikant (95 %-KI: 25%-
32,2%). 
 
Responsraten for placebo beregnes på en indirekte måte. Søkeren utførte først en fast-
effekt metaanalyse av de samme studiene nevnt ovenfor for å beregne den summariske 
oddsratio (OR) for respons mellom Qutenza og placebo. Deretter kombinerte søkeren dette 
resultatet sammen med definisjonen av OR og Qutenzas summariske respons-odds4 for å 
beregne placebos estimerte responsrate. Se Tabell 9 for flere detaljer: 
 
Tabell 9. Studier i metaanalysen for oddsratio (OR) for responsn til Qutenza 

Studie OR ln-OR 95 % KI, ln-OR 
Vekt i 

metaanalysen 
C-108 3,2349 1,174 0,286 2,061 7,18 % 
C-110 1,0182 0,018 -0,673 0,71 19,66 % 
C-116 1,2905 0,255 -0,219 0,729 37,34 % 
C-117 1,6570 0,505 0,049 0,961 35,82 % 

 
Alle studier viser til OR over 1, noe som betyr at studiene hver for seg støtter hypotesen 
om at Qutenza-pasienter har større odds til å oppleve respons enn pasientene som gis 
standard behandling.  Studier C-116 og C-117 er igjen studiene som tildeles størst vekt 
(hhv, 37,3 % og 36 %), samtidig som C-108-studien igjen vektes lavest (7,2%). C-110 
tildeles omtrent samme vekt som i metaanalysen for response-oddsen (ca 20 %), men i 
dette tilfellet er ikke estimatet fra denne studien som avviker mest i forhold til de andre. 
Det er nemlig OR-estimatet fra studie C-108 som avviker mest, med en verdi på 3,23, langt 
over de tre andre, med verdier mellom 1 og 1,7.  
 
 
                                                 
4 Odds ratio brukes for å sammenligne frekvensen av en hendelse mellom to grupper. I vårt tilfelle er 
hendelsen ”å oppnå response”. Odds ratio og relativ risiko anses som tilsvarende så lenge sannsynligheten for 
hendelsen ikke er for stor (ca. over 40%, 4. Guyatt, G.e.a., User's Guides to the Medical Literature. JAMA 
Evidence, 2008(2nd edition).)   
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Resultatene fra disse to omtalte metaanalyser vises i følgende tabell: 
 
Tabell 10. Odds og oddsratio for responsraten til Qutenza og placebo/standard behandling 

Effektvariabel Summarisk estimat 95 % konfidensintervall 

Odds Qutenza 
(responsrate) 

0,398     
 (28,5 %) 

0,332                     
(25 %) 

0,476                                 
(32,2 %) 

Odds Placebo 
(responsrate) 

0,2642                          
(20,9 %) 

Ikke 
tilgjengelig 

Ikke 
tilgjengelig 

Odds ratio  
(responsrate) 
Qutenza vs. 

Placebo 

1,5 1,14 2 

 
Metaanalysen av oddsratioen gir et summarisk estimat på 1,5. Dette betyr at studiene i 
metaanalysen (C-108, C-110, C-116 og C-117) støtter hypotesen om at Qutenza øker 
pasientenes odds for å oppleve respons med 50 % sammenlignet med standard behandling, 
som tilsvarer en økning i sannsynligheten for å oppleve respons fra 20,9 % for standard 
behandling til 28,5 % for Qutenza. Disse estimatene er basert på 8 ukers data men 
ekstrapoleres til ett år, eller 52 uker.  
 
Heterogenitet i metaanalysene 
Søkeren har også undersøkt heterogeniteten i studiene som inngår i begge metaanalyser 
ved hjelp av heterogenitetstester (Q-test) og I2-testobservatorene: 
  

- I Q-testen testes det hypotesen om at effektestimatene til de forskjellige studier som 
inngår i en metaanalyse er tilsvarende og at de eventuelle forskjellene man 
registrerer dem imellom kun skyldes tilfeldigheter. Man pleier i litteratturen å 
rapportere p-verdien til observatoren i testen. P-verdier under 0,05 anses som tegn 
på at forskjellene mellom effektestimatene i stor grad skyldes forskjeller i 
studiedesign, populasjon, effektrapportering, osv. P-verdier over 0,05 anses som 
tegn på at forskjellene mellom effektestimatene skyldes rene tilfeldigheter, altså at 
studiene er homogene.  
 
I metaanalysen for Qutenzas log odds var p-verdien i Q-testen lik 0,182, noe som 
støtter hypotesen om at studiene i analysen er homogene. Når det gjelder 
metaanalysen for log OR til Qutenza vs. placebo/standard behandling så var p-
verdien lik 0,199, noe som støtter hypotesen om at studiene er relativt homogene og 
at forskjellene i effektestimatene skyldes rene tilfeldigheter.   
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-  I2-testobservatoren angir hvilken prosentandel av total variasjon rundt det 

summariske estimatet skyldes forskjeller mellom studiene vedrørende PICO, 
håndtering av bias, osv; mens (1- I2) angir prosentandelen som skyldes rene 
tilfeldigheter. I metaanalysen for log odds var I2-verdien lik 38,2 %, for 35,6 % i 
metaanalysen for log OR. 

 

3.1.4.1.2 Spontan helbredelse og dødelighet 
Sannsynligheten for å oppleve spontan helbredelse og dødsraten er de to andre 
effektparametre brukt i modellen: 

i. Sannsynligheten for spontan helbredelse defineres som sannsynligheten for at PNP 
remitterer/forsvinner av seg selv. Sannsynligheten ble estimert på tre ulike måter 
ved hjelp av en forløpsanalyse basert på pasientdata fra en observasjonsstudie [5].  
Legemiddelverket så i den elektroniske modellen på hvordan måten å beregne 
denne sannsynligheten påvirket endret modellens resultater og fant ut at det hadde 
veldig liten innvirkning. 

ii. Dødsraten beregnes basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og endrer 
seg ettersom tiden, dvs. antall syklusene i modellen, går. Dødeligheten i modellens 
første syklus er beregnet til å gjenspeile dødeligheten i en gruppe med tilnærmet lik 
kjønnsfordeling (47 % menn, 53 % kvinner) og en gjennomsnittlig alder på 70,7 år. 

 
Som tidligere anført, tar begge variablene like verdier for begge pasientgrupper. 

3.1.4.2 Bivirkninger 
Som sagt ovenfor, begge pasientgrupper i modellen får standardbehandling. Videre ble det 
antatt at Qutenza ikke ville påvirke frekvensen av disse bivirkninger og dermed at 
pasientene i begge grupper ville oppleve bivirkninger pga standard behandling like ofte. 
Siden fokuset i samfunnsøkonomiske analyser er satt på forskjellene i effekter og 
kostnader mellom behandlingsalternativer, ses det i analysen bort fra bivirkningene ved 
standard behandling. 
 
Det som imidlertid tas hensyn til er bivirkningene ved bruk av Qutenza og ikke minst 
hvordan disse påvirker pasientenes livskvalitet og behandlingskostnader. Modellen ser på 
to type bivirkninger forbundet med Qutenza: 

• Utholdelige bivirkninger, hovedsaklig irritasjon i området der plasteret settes. Kan 
oppstå ved hver applikasjon. 

• Uutholdelige bivirkninger, som er så sterke at pasienten som opplever dem vil 
avslutte behandling med Qutenza. 
 

Hver bivirkningsepisode antas å vare i fem dager. Når bivirkninger er uutholdelige forblir 
pasienten i helsetilstand ”Baseline pain”. Pasienten vil da bli i denne tilstanden frem til hun 
enten opplever spontan helbredelse eller dør. 
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Datakildene for beregning av sannsynligheten for å oppleve bivirkninger ved bruk av 
Qutenza kommer også fra studier C-108, C-110, C-116 og C-117. Det ble utført to 
metaanalyser: en tilfeldig effekt-metaanalyse for å estimere sannsynlighet for å oppleve 
utholdelige bivirkninger og en fast-effekt metaanalyse for å estimere sannsynligheten for å 
oppleve uutholdelige bivirkninger.  
 
Sannsynligheten for å oppleve utholdelige bivirkninger ble estimert til å være 75,2 % i 
løpet av ett år (95 % KI: 18,8 % - 97,5 %), dvs. at omtrent 3 av 4 Qutenza-pasienter hvert 
år kan regne med å oppleve slike bivirkninger. Resultatene tydet imidlertid på stor 
heterogenitet mellom studier, med en p-verdi for heterogenitetstesten nært null og en I2 
over 98 %. En nærmere analyse av studiene viste at studier C-108 og C-110 rapporterte 
vesentlig lavere bivirkningsfrekvens enn studier C-116 og C-117. Hvis metaanalysen kun 
inkluderte de to første ville estimatet ligge på ca 20 %, ned fra 75.2 %. Derimot, hvis 
metaanalysen kun ble utført på studier C-116 og C-117 ville estimatet være 97,5 %.  
 
Sannsynligheten for å oppleve uutholdelige bivirkninger ble estimert til å være 0,8 % (95 
% KI: 0,3 % - 2 %) i løpet av ett år, dvs. at de er sjeldne. Resultatene tydet videre på 
uvesentlig heterogenitet mellom studier, med en p-verdi på 0,882 og en I2-verdi nært null, 
noe som styrker hypotesen om at 0,8 % er et representativt summarisk estimat for 
estimatene fra de inkluderte studiene. 
 
Igjen, begge sannsynligheter er beregnet på bakgrunn av 8 ukers data, men ekstrapoleres til 
perioder på ett år, eller 52 uker.  
 

3.1.4.3 Tid til ny behandling med Qutenza 
Pasienter som opplever respons etter behandling med Qutenza vil behandles med et nytt 
plaster når effekten til den tidligere forsvinner. Det er usikkert hvor mange ganger en 
Qutenza - responder vil få behandling hvert år. For å estimere behandlingsfrekvensen 
brukte søkeren data fra studie C-108, hvis design muliggjorde innhenting av slik data 
t.o.m. ett år etter første behandling. Det ble registrert at 22 av 55 Qutenza - respondere i 
denne studien kom tilbake for å få behandling på nytt. Gjennomsnittlig tid til ny 
behandling ble estimert til å være 268 dager, mot 138 dager for Qutenza - non- respondere 
(167 pasienter). Dette gir en behandlingsfrekvens på 1,36 applikasjoner per år/syklus. 
 
Mangelen på data gjør det umulig å vite hvor høyt eller lavt estimatet hadde vært om man 
hadde data for alle 55 pasienter, og ikke bare de 22 som kom tilbake. Legemiddelverket 
aksepterer derfor søkerens estimat på 268 dager. 
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3.1.4.4 Livskvalitet 
Det er fire tilstander i Markovmodellen. Hver av disse tilstandene er tildelt en vekt for å 
livskvalitetsjustere tiden pasienten opplever i tilstanden. Vektene som ble brukt i base case 
er følgende: 
 
Tabell 11. Livskvalitetsvekter i base case 

Helsetilstand Vekt 
Baseline / Ingen smertelindring (mislykket behandling) 0,55 

Smertelindring (vellykket behandling) 0,95 
Spontan helbredelse, u/ bivirkninger 1 

Død 0 
 
 
Livskvalitetsvektene er tatt fra en publisert analyse, [6] som er en økonomisk evaluering av 
perorale behandlinger av neuropati. Vektene ble utledet ved hjelp av HUI3 (Health 
Utilities Index, Mark 3)- instrumentet. HUI3 er et såkalt generisk (ikke- diagnose -
spesifikk) instrument for måling av helse og helseforbedringer. Det består av et sett av 
spørsmål om åtte dimensjoner ved pasientens helse 5: 

• Syn 
• Hørsel 
• Tale 
• Gange/bevegelighet 
• Fingernemhet (dexterity) 
• Følelser 
• Kognisjon 
• Smerter 

 
For hver dimensjon finnes det seks alvorlighetsnivåer, hvor nivå 1 står for ingen problem 
mens 6 står for meget alvorlige problemer6. Forskere bak utviklingen av HUI3 har i tillegg 
utledet livskvalitetsvekter ut fra svarene til spørsmålene fra et begrenset utvalg av borgere 
fra Hamilton, Canada, vha. ”standard gamble”-metoden [7]. Dette ble gjort med hensyn på 
å få vektene til å gjenspeile samfunnets preferanser for de forskjellige helsetilstander.  
 
Videre ble livskvalitetsvektene ikke aldersjustert, dvs. at vektene ikke gjenspeiler 
livskvaliteten hos friske mennesker i samme aldersgruppe som PNP - pasientene. Modellen 
gir imidlertid mulighet for å endre denne forutsetning. Dette tas opp i 3.4.3.2.  
 

                                                 
5 Oversettelse til norsk er tatt fra: 
http://www.aus.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=779&iInfoId=9236&iDisplayType=2&print
=y 
6 Dimensjoner Tale, Fø lelser og Smerter bare fem alvorlighetsnivåer 

http://www.aus.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=779&iInfoId=9236&iDisplayType=2&print=y
http://www.aus.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=779&iInfoId=9236&iDisplayType=2&print=y
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Når det gjelder tap av livskvalitet ved opplevelse av bivirkninger, rapporteres det ikke i 
Qutenzas kliniske studier hvilken effekt milde og alvorlige bivirkninger har på pasientenes 
livskvalitet. Derfor har søkeren antatt at: 
 

• Utholdelige bivirkninger (lokale) medfører et livskvalitetstap i fem dager på 0,204 
(tilsvarende tapet ved å gå fra svarprofil 11111 til 11121 i EQ-5D).  

• Uutholdelige bivirkninger medfører et livskvalitetstap i fem dager på 0,736 
(tilsvarende tapet ved å gå fra svarprofil 11111 til 11131 i EQ-5D).  

 

3.1.5 Kostnader (input data)  
I den helseøkonomiske analysen tas det kun hensyn til ressursbruken forbundet med 
applikasjonen av Qutenza og behandling av bivirkningene forbundet dette legemidlet. 
Kostnadene forbundet med bruken av standard behandling mot PNP utelattes pga at begge 
pasientgrupper får denne behandlingen og at det ikke er grunnlag til å påstå at Qutenza vil 
redusere behovet for standard behandling.  
 
Kostnadsforskjellene mellom behandlingsalternativer skjer da i: 

• legemiddelkostnader, og 
• kostnader ved legebesøk 

 

3.1.5.1 Legemiddelkostnader 
Da søknaden ble sendt inn til Legemiddelverket var prisen per Qutenza-plaster på 3 134 kr 
inkl. mva. I analysen er man interessert bare i kostnadene, ikke utgifter, som er prisen eks. 
mva., altså 2507,7 kr. Det antas at pasientene i gjennomsnitt vil bruke 1,72 plaster per 
behandling. 
 
I tillegg til plasteret får pasienten følgende under applikasjonen: 

- 30 mg EMLA-krem (lidokain/prilokain) per Qutenza - plaster på 
applikasjonsstedet, for bedøvelse.  

- Én Tegaderm film (15x20 cm) per Qutenza – plaster. 
- 250 ml OxyNorm som smertestillende under applikasjonen av Qutenza, hvis dette 

er nødvendig. 
 
Det må også legges til et par nitrilhansker som spesialisten bruker for å legge plasteret. 
 

3.1.5.2 Legebesøk 
Plasteret antas å bli lagt på av en spesialist. Søkeren har med utgangspunkt i 
Normaltariffen for 2010 [8] estimert en kostnad per legebesøk på 639 kr, bestående av:  
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Tabell 12. Søkerens valg av legetakster ved administrering av Qutenza 
Takst Tekst Honorar (kr) 

3ad Konsultasjon hos spesialist 307,-  

4a1 

Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i 
anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, 
hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende 
subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri 
(barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkolog (etter 
henvisning)  

217,-  

10c 

Materiellgruppe 3: Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, 
herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, 
bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell 
Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter) 

115,-  

 TOTAL 639, - 

 
 
Legemiddelverket diskuterer i avsnitt 3.4.4.1 om dette estimatet anses som fullt dekkende. 
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3.1.5.3 Behandling av bivirkningene 
For hver episode av utholdige og uutholdelige bivirkninger har søkeren i modellen 
beregnet de følgende forventede kostnadene: 
 

• Utholdelige bivirkninger 
Det antas at pasienten vil måtte besøke fastlegen og spesialisten en gang hver for å 
vurdere behov for behandling, mens behandling består av 0,4*10 mg Oksykodon 
tabletter daglig i fem dager. Forventet kostnad blir 340,5 kr/episode. 

• Uutholdelige bivirkninger 
Pasienten antas å måtte øke antall besøk til fastlegen fra én til tre ganger, og til 
spesialisten fra én til 2 ganger. Behandling består av det samme som for utholdelige 
bivirkninger, dvs. 0,410 mg Oksykodon tabletter daglig i fem dager. Forventet 
kostnad blir 1032 kr/episode. 

 
Legemiddelverket kommenterer disse forventede kostnadene i avsnitt 3.4.4.2 
 

3.1.5.4 Totale kostnader 
Følgende tabell oppsummerer kostnadene ved å administrere et Qutenza-plaster: 
  
 
Tabell 13. Totale kostnader ved applikasjon av Qutenza. 

Ressurs Måleenhet Kvantum 
Kostnad 
(pris eks. 
mva, kr) 

Enhetskostnad 
(kr) 

Enheter pr. 
applikasjon 

Kostnad pr. 
applikasjon 

(kr) 

Qutenza patch 1 2 507,68 2 507,68 1,72 4 313,21 

EMLA g 25 148,72 5,95 52 306,34 

Tegaderm film films 10 140 14 1,72 24,1 

Nitril hansker gloves 1 0,75 0,75 2 1,5 

Oxycodone 
hydrochloride 5 

mg/5 mL 
(OxyNorm®) 

ml 250 138,8 0,56 9,96 5,53 

Legebesøk visit 1 639 639 0,6 383,4 

     
TOTAL 5 034,1 

 
Pasientene i begge grupper besøker spesialisten flere ganger i året for oppfølgning, men det 
antas at bare 60 % av Qutenza- pasientene vil trenge et ekstra besøk for å få Qutenza.  
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De totale kostnadene kommer opp til 5 037 kr/applikasjon og består i hovedsak av 
kostnaden for Qutenza, på rundt 4 313 kr/applikasjon. 
 

3.2 Resultater  

3.2.1 Effekt 
Følgende tabell viser effektresultatene per pasient i form av opplevd antall QALY, for hver 
behandlingsgruppe og for fire ulike tidshorisonter: 
 
Tabell 14. Effektresultater per behandlingsarm 

 1 år 5 år 10 år Livstid 

Benhandling  QALY QALY-
gevinst QALY QALY-

gevinst QALY QALY-
gevinst QALY QALY-

gevinst 

Qutenza + standard 
smertebehandling 0,658 

0,024 
3,052 

0,123 
5,39 

0,218 
8,32 

0,337 
Standard 

smertebehandling alene 0,634 2,929 5,172 7,982 

 
QALY-gevinsten går fra 0,024 vunnet QALY når horisonten er på ett år, til 0,338 når 
horisonten er livstid (42 år i søkerens modell). Man kan se at gevinsten utgjør en nokså 
stabil andel på ca. 4 % av opplevde QALY hos kontrollpasientene for hver av de ulike 
tidshorisontene.  
 

3.2.2 Kostnader  
Som tidligere omtalt, består merkostnadene av kostnadene forbundet med behandling med 
Qutenza. Følgende tabell viser de påløpte kostnadene per pasient for hver tidshorisont: 
 
Tabell 15. Kostnader per behandlingsarm 

 1 år 5 år 10 år Livstid 

 

Totale 
kostnader 

(kr) 

Mer-
kostnader 

(kr) 

Totale 
kostnader 

(kr) 

Mer-
kostnader 

(kr) 

Totale 
kostnader 

(kr) 

Mer-
kostnader 

(kr) 

Totale 
kostnader 

(kr) 

Mer-
kostnader 

(kr) 

Qutenza + 
standard 

behandling  
7 212 

7 212 

15 882 

15 882 

24 266 

24 266 

34 767 

34 767 Standard 
behandling 

alene 
0 0 0 0 
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Det er en naturlig positiv sammenheng mellom de kumulative merkostnadene og lengden 
på tidshorisonten. Imidlertid ser man at økningen i de totale merkostnader er mindre for 
hvert år som tidshorisonten utvides med, sannsynligvis pga. død eller spontan helbredelse 
hos pasientene i Qutenza-gruppen. 
 

3.2.3 Kostnadseffektivitet 
Mereffekt- og merkostnader kombineres for å beregne den såkalte Inkrementell kostnad-
effekt-ratio (IKER), som uttryker hvor store kostnader som forventes vil påløpe for å 
oppnå en forventet gevinst på ett livskvalitetsjustert leveår (QALY) ved behandling med et 
bestemt tiltak fremfor et annet. I vårt tilfelle er vi interessert i IKER for Qutenza som 
tillegg til standard behandling sammenlignet med standard behandling alene. Tabellen 
nedenfor viser modellens IKER-resultater for hver av de ulike tidshorisontene: 
 
Tabell 16. Kostnadseffektiviteten til Qutenza sammen med standard behandling mot standard behandling alene 

 
1 år 5 år 10 år Livstid (base case) 

 

Mereffekt 
Mer-

kostnader 
(kr) 

Mereffekt 
Mer-

kostnader 
(kr) 

Mereffekt 
Mer-

kostnad
er (kr) 

Mereffekt 
Mer-

kostnader 
(kr) 

 
0,024 5 930 0,123 13 058 0,218 19 951 0,337 28 585 

Inkrem. 
kostnads-

effektivitets 
ratio 

(IKER) 

243 669 106 309 91 485 84 726 

 
 
I base case (livstidshorisont) beregner modellen en IKER på ca.85 000 kr per vunnet 
QALY. IKER er større jo kortere tidshorisonter man ser på: Ved tidshorisonten på ett år er 
IKER på ca. 244 000 kr per vunnet QALY, dvs. nesten en tredobling sammenlignet med 
base case. Dette skyldes at mereffekten vokser raskere enn merkostnadene når man øker 
legden på tidshorisonten. Mens merkostnadene ganges med en faktor på 4,8 når man går 
fra en tidshorisont på ett år til livstidstidshorisont, så ganges mereffekten med en faktor på 
14,1. 
 

3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 
Resultatene av en helseøkonomisk analyse er som regel basert på mange forutsetninger og 
variabler. En del av disse vil være usikre. Derfor er det viktig å teste hvordan og i hvilken 
grad endrede forutsetninger og endrede variabelverdier påvirker resultatet. 
 
Søker har i denne forbindelse foretatt både enveis og probabilistiske multivariate 
sensitivitetsanalyser. 
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3.3.1 Enveis sensitivitetsanalyser 
I én enveis sensitivitetsanalyse ser man på hvordan modellens resultater og IKER påvirkes 
av endringer i en enkel variabel, som oftest når variabelen tar en lav og høy verdi. Når 
95%-konfidensintervallet er tilgjengelig pleier disse verdiene å være den nedre og øvre 
grensen i intervallet.  
 
Søkeren har gjennomført slike enveis sensitivitetsanalyser for en rekke variabler i 
modellen og presentert resultatene i et Tornadodiagram, der konsekvensene av å endre 
variablene vises uttrykt i form av endring på IKER. 
 
Tornado-diagrammet viser at enveis endringer har en begrenset effekt på resultatene. 
Variablene som ser ut til å ha størst effekt på IKER er: 

• ln OR for respons med Qutenza og standard behandling sammenlignet med 
standard behandling alene 

• Livskvalitetsvekten til ”Pain relief”-tilstanden 
• Aldersjusteringsfaktoren for livskvalitet 

 
At disse tre variabler har størst innvirkning i IKER-verdien har sitt opphav i at de er nært 
knyttet til størrelsen til Qutenzas QALY-gevinst. Spesielt stor er effekten når man bruker 
nedre grensen i 95 %-konfidensintervallet for ln OR. Da øker IKER kraftig, fra 84 726 
kr/QALY i base case til ca 300 000 kr/QALY, en økning på 254 %. 
 
Variabler relatert til livskvalitetstap pga bivirkninger har lite betydning, sannsynligvis pga 
kort varighet per bivirkningsepisode uansett type (5 dager).  
  
Endringer i kostnadsrelaterte variabler (Qutenzas pris, diskonteringsrate, tiden mellom 
applikasjoner med Qutenza, antall legebesøk, kostnad per legebesøk, osv) påvirker 
resultatene i liten grad. Trolig fordi QALY-gevinsten i base case (0,334 vunnet QALY) er 
stor i forhold til kostnadene (28 585 kr.), slik at kostnadene må betraktelig opp- eller 
nedjusteres før IKER endres noe merkbart. 
 

3.3.2 Probabilistiske multivariate analyser 
Deterministiske univariate sensitivitetsanalyser som beskrevet i forrige avsnitt kan 
imidlertid gi et ufullstendig bilde av hvordan endringer i enkelte variabler eller 
forutsetninger påvirker resultatene, f. eks. når det finnes et stort antall parametere med 
usikker verdi, og/eller når parametrene korrelerer. I slike tilfeller vil enveis endringer i 
disse variablene ikke være hensiktsmessige fordi man verken vil fange den samlede 
usikkerheten til parametrene eller samvariasjonen mellom dem.  
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Probabilistiske multivariate sensitivitetsanalyser (PSA) kan være en løsning til disse 
problemene ved bruk av simulering. Slike analyser kan også gi viktig informasjon om 
hvilke kombinasjoner av kostnader og effekter som er mest sannsynlige.  
 
Søker utførte Monte Carlo-simulering ved å estimere modellens resultater 10 000 ganger. I 
hver estimering tildeles hver av de utvalgte variabler én verdi, som igjen bestemmes av 
variabelens egen sannsynlighetsfordeling. Nedenfor følger en oversikt over variablene som 
ble tatt med i sensitivitetsanalysen og hvilken sannsynlighetsfordeling variablene ble 
tildelt. Merk at enhetskostnader ikke ble tatt med siden disse er fastsatt av myndighetene: 
 
Tabell 17. Variabler inkludert i PSA og deres sannsynlighetsfordeling 
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 Gitt dette valget av variabler og deres sannsynlighetsfordeling, er resultatene til PSA som 
følger: 
 
 
Figur 3. Realiseringer fra simuleringen i kostnadseffektivitetsplanet 

 
 
 
I dette diagrammet, hvor x-aksen måler verdien på mereffekten og y-aksen for 
merkostnadene for hver realisering i simuleringen, observerer man følgende momenter: 

• For ingen av realiseringene var merkostnadene negative, dvs. at det å bruke 
Qutenza ikke førte til besparelser sammenlignet med standard behandling alene. 
Dette er naturlig, siden merkostnadene i modellen tilsvarer kostnader som 
eksklusivt er forbundet med bruken av Qutenza. 

• I noen svært få realiseringer er Qutenza dominert, i den forstand at merkostnadene 
er positive samtidig som effekten i gruppen som fikk standard behandlingen alene 
var større enn i Qutenza-gruppen. 

• De fleste realiseringene befinner seg i kvadranten der både mereffekt og 
merkostnadene er positive, altså der enhver QALY-gevinst med Qutenza var 
forbundet med ekstra kostnader. 

• Det virker som det ikke er en klar sammenheng mellom merkostnadene og 
mereffekten i den forstand at merkostnadene ikke ser til å bli høyere eller lavere 
når, for eksempel, mereffektene øker i verdi.  



10/21916-11 LØ/LR/Pilar 
Martín/Enrique 

Jiménez 

14-10-2011 side 
39/51 

 
• Linjen i diagrammet representerer den gjennomsnittlige IKER, altså ca. 84 726 

kr/QALY.  
 
Søkeren har videre tegnet en Cost-effectiveness Acceptability curve (CEAC) ut fra 
realiseringene i simuleringen. CEAC rapporterer om sannsynligheten for at tiltaket man 
undersøker er kostnadseffektivt avhengig av hvor mye man er villig til å betale for et ekstra 
QALY (IKER-terskel). For Qutenza ser man at allerede på en IKER-verdi på 200 000 
kr/QALY er sannsynligheten for at Qutenza sammen med standard behandling er 
kostnadseffektivt sammenlignet med standard behandling alene på ca. 90 %. Hvis IKER-
verdien økes til 296 000 kr/QALY øker sannsynligheten opp til ca. 96 % og hvis den økes 
ytterligere til 500 000 kr/QALY, øker sannsynligheten til ca. 98 %. Videre økninger i 
IKER-verdien forandret liten denne sannsynligheten. Resultatene fra CEAC styrker 
troverdigheten til base case IKER på rundt 84 726 kr/QALY. 
 

3.4 Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse 

3.4.1 Relevans av analysen mht søkt PICO 
Den foreliggende refusjonssøknaden gjelder for begge indikasjoner til Qutenza, dvs. 
behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten diabetes enten: 

• i monoterapi 
• eller, i kombinasjon med andre smertestillende legemidler 

 
Som tidligere anført, gjelder imidlertid den samfunnsøkonomiske modellen i søknaden kun 
behandling i kombinasjon med standard behandling. Dvs. at Legemiddelverket ikke har 
grunnlag til å vurdere Qutenzas refusjonsverdighet ved monoterapi. 
 
Søkerens begrunnelse på hvorfor begge indikasjoner er søkt for er: 
 

”...Den godkända indikationen för Qutenza är behandling i monoterapi och kombinationsbehandling, 
och Qutenza har visats vara effekt ivt båda när det används som tillägg till annan medicinsk 
behandling (kombinationsterapi) och när det används som enda behandling (monoterapi). När vi har 
talat med smärtspecialister säger de att en produkt som Qutenza i största utsträckning kommer att 
användas som kombinationsterapi. Dels fö r att patienterna dessvärre ofta har användning för flera 
läkemedel för att uppnå tillräcklig smärtlindring, och dels för att smärt lindrande behandling ofta 
redan har init ierats innan patienten kommer t ill en s märtspecialist. 
 
Anledningen till att vi söker om refusion till hela indikationen är att Qutenza är en värdefull p rodukt 
både som mono- och kombinationsterapi, och för att vi vet från smärtspecialister att det finns god 
rational för att starta vissa patienter med Qutenza som enda terapi. Utöver detta kan man tänka sig 
patienter som startar med kombinationsterapi men där befintlig per o ral medicin kan t itreras ned och 
kanske seponeras efter uppnådd behandlingseffekt med Qutenza.  
 
Monoterapi kan således både vara lämplig för patienter som första gången får smärtlinding, och 
patienter som inte tål eller får tillräcklig effekt av annan per oral medicinsk behandling.” 
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Legemiddelverket anser som lite sannsynlig at Qutenza i noe særlig grad vil bli brukt som 
førstelinje før andre preparater er prøvd pga. de intense smertene pasienten må gjennomgå 
under applikasjonen av plasteret. Scenarioet søkeren beskriver hvor Qutenza gis i 
monoterapi etter at pasienten har sluttet med andre smertepreparater anses som mer 
sannsynlig. På grunn av disse to momentene gjelder vurderingen rundt 
refusjonsverdigheten til Qutenza i kombinasjonsterapi også for monoterapi.   
 

3.4.2 Modellstruktur 

3.4.2.1 Respons: 

Markovmodellen i den legemiddeløkonomiske analysen ser ikke ut til å åpne for at 
respondere (altså, pasienter i ”Pain relief”-tilstanden) kan slutte å oppleve respons og 
dermed oppleve overgang til ”Baseline pain”-tilstanden. Sannsynligheten hos respondere 
for respons etter det 1. året antas dermed implisitt til å være 100 %. Dette betyr at 
respondere som opplever en overgang til en annen tilstand, kun kan bevege seg til 
”Resolved” eller ”All cause mortality”-tilstandene fra ”Pain relief”, som resultat av hhv. 
spontan helbredelse og dødsfall.  

Legemiddelverket ba søkeren om å foreta to enveis sensitivitetsanalyser der 
sannsynligheten for respons hos respondere etter det 1. året antas å være 75 % på den ene 
og 90 % på den andre. IKER økte lite i begge tilfeller, under 5 % av base case-verdien. 
Disse resultatene styrker troverdigheten til base case-resultatene.   

 

3.4.3 Livskvalitetsdata i modellen 

3.4.3.1 Bruk av HUI3-data 
Om preferansene i Hamilton, Canada, stemmer overens med preferansene i Norge er 
uvisst. Imidlertid har forskning vist at når man bruker samme instrument i ulike 
populasjoner er forskjellene i resultatene små [9]. Dermed godtar Legemiddelverket 
bruken av HUI3.  
 
Analysens HUI3- livskvalitetsvekter er tatt fra [6]. I denne analysen fremstår det som uklart 
hvordan den tildelte vekten til ”ingen smertelindring”-tilstanden. Denne vekten er spesielt 
relevant siden søknaden bygger på at flere pasienter vil oppleve smertelindring ved å få 
Qutenza som add-on på toppen av standard behandling. 

 



10/21916-11 LØ/LR/Pilar 
Martín/Enrique 

Jiménez 

14-10-2011 side 
41/51 

 
Videre anføres det i Cepeda og Farrar at for å utlede livskvalitetsvektene benyttes det 
effektdata fra bl.a. studier med pasienter med PDN (painful diabetic neuropathy). Det er 
imidlertid uvisst om livskvaliteten for pasienter med PDN-smerter er den samme som for 
pasienter med PNP, som er pasientene man er interessert i.  
 
Når det gjelder tap av livskvalitet per bivirkningsepisode, er mangel på pasientdata en klar 
ulempe. 
 

3.4.3.2 Aldersjustering av livskvalitetstvektene 
Selv om livskvalitetsvektene ikke ble aldersjustert, gir modellen mulighet for å teste 
konsekvensene av en aldersjustering hvor alle vektene justeres med den samme faktor. Ved 
å nedjustere alle livskvalitetsvektene forholdsvis likt endrer modellens resultater seg i 
disfavør av Qutenza (dvs. IKER øker), fordi QALY-gevinsten faller i absolutt verdi jo 
større justeringsfaktoren er. Imidlertid er endringene ubetydelige. Til og med ved kraftige 
aldersjusteringer, som for eksempel en reduksjon i livskvalitetsvektene på 50 % av 
verdiene i base case, forblir Qutenza kostnadseffektivt. Aldersjustering av alle 
livskvalitetsvektene har dermed liten innvirkning på modellens resultater. 
 
Man kunne ha aldersjustert livskvalitetsvektene ulikt for begge pasientgruppene eller for 
bare én av gruppene, men Legemiddelverket anser ikke at det var faglig grunnlag for å 
gjøre dette. 
 

3.4.3.3 Bruk av SF-36-data 
Den helseøkonomiske analysen benytter effektdata fra studiene C-108, C-110, C-116 og C-
117. Resultatene fra de to siste, C-116 og C-117, inkluderer pasientenes svar på SF-36-
skjemaet både ved baseline og 8 uker etter at behandlingen er startet. Slike SF-36-svar kan 
ved hjelp av SF-6D konverteres til livskvalitetsmålinger.  
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Dette gjøres dessverre ikke i analysen firmaet sendte til Legemiddelverket. Der ble det i 
stedet benyttet livskvalitetsvekter fra Cepeda & Ferrer, som er utledet ved HUI3-
instrumentet, slik det ble anført ovenfor. 
 
Legemiddelverket mener at pasientdataene fra C-116 og C-117 burde være i bruk i den 
helseøkonomiske analysen. I hvert fall i tillegg til livskvalitetsvektene i Cepeda & Ferrar, 
for eksempel i en scenarioanalyse. Grunnen til dette er at pasientgruppene i disse to 
studiene er representative for de potensielle Qutenza-pasientene i Norge.  
 
Legemiddelverket ba Blåreseptnemnda om å uttale seg i denne problemstillingen på sitt 
møte den 12. mai, 2011. I møtereferatet kan man lese følgende om deres behandling av 
problemstillingen: 
 
” Søkeren hadde angitt som begrunnelse for å ikke utlede livskvalitetsdata fra SF-36-
dataene i C-116 og C-117-studiene ved hjelp av SF-6D at empiriske undersøkelser hos 
pasienter med alvorlige helsetilstander har vist en gulveffekt. Dette vil si at alternative 
metoder for å utlede livskvalitetsverdier hos pasienter med alvorlige tilstander ga lavere 
verdier enn dem som ble utledet vha. SF-6D.  Nemnda anså at dette ikke er god nok 
begrunnelse for å ikke bruke SF-36-dataene og  anmoder Legemiddelverket om å be 
søkeren bruke omregningen via SF-6D”  
 
Legemiddelverket ba derfor søkeren om å benytte SF-36-dataene i en scenarioanalyse. 
Resultatene viser at pasientene i C-116 og C-117-studiene opplevde en gjennomsnittlig 
base-line- livskvalitet på 0.648, en verdi ca 0.1 høyere sammenlignet med 0.55 i Cepeda & 
Farrar. Livskvaliteten ved smertelindring var imidlertid vesentlig lavere, 0.714 mot 0.95 i 
Cepeda & Farrar. 
 
Bruker man SF-6D-livskvalitetsvektene i modellen, blir gevinsten på 0.046 QALY ved 
livsvarig behandling med Qutenza, mot 0.337 QALY i den opprinnelige modellen, altså et 
fall på 86 %. 
 
Kombinerer man denne gevinsten med merkostnadene, som er like i begge scenarioer, får 
man følgende kostnadseffektivitetsresultater: 
 
Tabell 18. Kostnadseffektivitetsresultater ved bruk av SF-6D-verdiene fra Qutenzas kliniske studier  

  Standard behandling alene Standard behandling + Qutenza Forskjell IKER 
Totale kostnader 0 28 584 28 584 621 391 

Totale QALY 8,319 8,366 0,046 
 
 
 
IKER blir nå 621 391 kr/QALY, hele 7,33 ganger høyere enn i søkerens base case, på  
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84 726 kr/QALY. Dette skyldes eksklusivt endringen i helsegevinstsforskjellen. 
 
Valget av livskvalitetsinstrument har altså betydelige konsekvenser for IKER. Hvilket 
helsegevinstestimat er det da riktig å bruke? Estimatet basert på livskvalitetsvektene i 
Cepeda & Ferrar har tidligere vært i bruk i ulike helseøkonomiske analyser vedrørende 
forskjellige typer nevropatiske smerter, bl.a. i [10-12]. 
 
Imidlertid er det slik at når man sikter på å modellere kostnadseffektiviteten til en 
behandling hos en bestemt pasientgruppe, er det alltid en klar fordel å bruke 
effektestimater (bl.a. livskvalitetsendringer) fra denne pasientgruppen, i stedet for å 
ekstrapolere resultater fra andre mer eller mindre lignende pasientgrupper. Dette fordi man 
ikke vet om PICO (Pacient – Intervention – Comparator – Outcome) i studiene de 
alternative livskvalitetsestimatene kommer fra er like nok, og dermed om de eventuelle 
effektforskjeller mellom grupper skyldtes behandlingene eller i PICO, studiedesign, osv. 
 
SF-36-dataene kommer fra effektstudiene søkeren ellers brukte i sin analyse, mens dette 
ikke er tilfellet for vektene fra Cepeda & Ferrar. Dette tyder da på at disse vektene burde 
forkastes til fordel for SF-36-baserte livskvalitetsvektene. 
 
Søkeren var imidlertid ikke enig med Legemiddelverket. Søkeren mente at HUI3-baserte 
vektene varr dem som burde benyttes, ikke de SF-36-baserte. Søkerens argumentasjon gikk 
imidlertid ikke på å vise at HUI3 er bedre egnet til å måle livskvalitet hos PNP-pasienter 
enn SF-6D: 

• For det første argumenterer søkeren med at EQ-5D er bedre egnet enn SF-6D når 
det gjelder livskvalitetsmåling hos PNP-pasienter. 

• Deretter argumenteres det med at HUI3 og EQ-5D er likeverdige fordi det finnes en 
studie hvor begge instrumenter ga tilsvarende resultater [13] hos både PHN- og 
DNP-pasienter. 

• Siden HUI3 og EQ-5D anses av søkeren som likeverdige, samtidig som EQ-5D 
anses som bedre egnet for å måle livskvaliteten til PNP-pasienter enn SF-6D, 
konkluderer søkeren da med at HUI3 også er bedre egnet enn SF-36. 
 

Legemiddelverket stiller seg kritisk til søkerens argumentasjon. Den hviler på data fra 
enkelte studier, indirekte sammenligninger og antagelser, og dermed beheftet med 
betydelig usikkerhet. Videre har Legemiddelverket ikke funnet studier som tyder på at 
HUI-3-baserte livskvalitetsvekter fanger endringene i sykdommens alvorlighet hos PNP-
pasienter bedre enn de SF-6D-baserte. 
 
Det hadde derfor vært svært ønskelig at søkeren hadde tilgjengelig HUI-3-svarene fra 
studiepopulasjonen og i tillegg at endringene i sykdommens alvorlighet hadde vært målt 
vha. et anerkjent diagnosespesifikt instrument, slik at man kunne vurdere hvilken av 
livskvalitetsinstrumentene (HUI-3 eller SF-6D) som best fanget disse endringene.  
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På grunn av argumentene ovenfor velger Legemiddelverket i resten av refusjonsrapporten 
å legge størst vekt på livskvalitetsvektene utledet vha. SF-6D-metoden.    

 

3.4.4 Kostnadsdata 

3.4.4.1 Behandling 

Applikasjonen av Qutenza-plaster er en tidskrevende prosess. Torhild Warncke i 
Blåreseptnemnda 12. mai 2011 anførte at applikasjonen kunne ta mellom tre og fem timer. 
Legemiddelverket mener at kostnadsestimatet i den legemiddeløkonomiske modellen ikke 
tar høyde for dette. 

I modellen antok søkeren at applikasjonen vil finne sted hos en spesialist (noe Torhild 
Warncke anså som en fornuftig antagelse) og at kostnaden er summen av tre ulike takster 
fra Normaltariffen (3ad, 4a1 og 10c), til et totalbeløp på 639 kr.  

Legemiddelverket godtar bruken av takst 3ad og 10c, men anser ikke at 4a1 er dekkende 
nok. 4a1 forutsetter en grundig første gangs undersøkelse m/opptak av anamnese og status 
presens samt epikrise til henvisende lege [8, 14], noe som ikke tar høyde for en 
tidskrevende prosess som applikasjonen av Qutenza.  

Nedenfor ser man hvilke takstkombinasjoner kunne være aktuelle for Qutenza-pasientene: 

Tabell 19. Potensielle takster per legebesøk 
Takst Tekst Honorar (kr) 

3ad Konsultasjon hos spesialist 307,-  

3bd 
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 

min. per påbegynt 15 min. 
75,- 

Hvis man bruker 3ad én gang, 3bd åtte ganger (for å ta høyde til tidsbehovet ved 
applikasjonen), og ser bort fra 10c, blir det til sammen 907 kr. 

I tillegg må man ta høyde for at takstene ikke dekker alle samfunnskostnadene forbundet 
med besøket. En del av disse dekkes gjennom tilskudd (basistilskudd for allmennleger og 
driftstilskudd for spesialister). Legemiddelverket pleier å anbefale at takstene ganges med 
to for å gjenspeile alle kostnadene ved legebesøk. I dette tilfellet blir de totale 
enhetskostnader 1814 kr (907 kr ganger to), dvs. omtrent tre ganger verdien som ble anslått 
i modellen, 639 kr.  

Nedenfor kommer svaret fra søkeren:  
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“While Astellas Pharma agrees that the patient may be in the clinic for a few hours when Qutenza is 
administered, we do not agree that the consultation with a specialist is especially long. In the following we 
would like to stress our concerns regarding the suggested approach. 
 
Time in clinic vs. effective nurse/doctor timeutenza in order to gain additional information regarding the time 
associated with the administration of Qutenza in clinical practice, XXXXXXXXX and XXXXXXXXX. Both 
specialists specified that the administration of Qutenza is carried out by a nurse – and not by the medical 
doctor/specialist. The doctor will mark the painful area where Qutenza should be applied (approx 10 min), 
and the complete administration procedure and observation will be taken care of by a nurse.  
 
It is important to note that when Qutenza is administrated, this is done by a nurse. Hence, the administration 
is not done by the specialists. Therefore, assuming that the time in the clinic is “consultation time” with a 
medical doctor is not appropriate. 
 
These observations are in line with the treatment pattern observed in the Nordic countries (where about 500 
patients have been treated within the last 6-8 months). Furthermore, the fact that the patient may be in the 
clinic for several hours as noted by Torhild Warncke, does not reflect that a nurse or a doctor effectively use 
time on the patient for such a long time or that the patient occupy e.g. a consultation room for the full period 
of time. Observation time can be in the waiting room in the clinic or somewhere else.  
This is also in line with information from XXXXXXXXXX and XXXXXXXXX. The doctors noted that while the 
patient may be in the clinic for 2-4 hours, the effective nurse time is approximately 1.5-2 hours: 

• Max. 1 hour allocated to information of patient, pretreatment of painful area, cut patch into shape 
• Max. 1 hour allocated to administration of patch, observation and cleaning of marked area  

 
Other treatment options where the time in the clinic does not necessarily reflect a longer consultation time 
with the specialist is eg. UV treatment (UVA, UVB, PUVA), observation of patients at risk of anaphylactic 
shock and baths provided to e.g. psoriasis patients. In these instances the treatment is merely taken care of 
by a nurse and as far as we know, the standard tariffs are not multiplied according to the time patients 
actually use in the clinic. For e.g. UV treatments cost of 47-84 NOK (254,255a, 255b) are added to the 
standard tariff, and for baths a total of 32-52 NOK (256a+b) is added to the standard tariff.  As far as 
Astellas Pharma can tell, the approach which has been suggested by Norwegian Medicines Agency for 
Qutenza, has not been used for these other treatments. 
 
Multiplication by two 
Since tariffs do not cover all expenses associated with visits, Norwegian Medicines Agency suggests that all 
visit costs are multiplied by two that is, costs related to adverse events should be doubled and this should 
also be done for the cost related to the administration of Qutenza (2*907 NOK). Since the model submitted in 
the current application takes on a conservative approach assuming that use of Qutenza solely adds costs to 
society, but does not save any costs (less adverse events, less use of other drugs etc), then this approach 
makes the analysis of Qutenza vs. standard care be much more favorable to standard care. 
While we agree that tariffs not necessarily cover the full costs for society, we do think that the multiplication 
by two seems arbitrary. We have not been able to identify any description of this approach in the guidelines 
for health economic analysis published by Norwegian Medicines Agency, and we have not seen this to be 
standard practice for health economic analysis in Norway.  
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Results 
Astellas Pharma has conducted the requested analyses. One analysis (scenario 1) uses the new suggested 
tariff by Norwegian Medicines Agency (specialist tariff + 8*additional consultation time) and the other 
analysis (scenario 2) covers an analyses where the suggested tariff suggested by Norwegian Medicines 
Agency is used, and where all tariffs (visit costs) are multiplied by two. 
 
Scenario 1: 
Visit costs related to AE: unchanged 
Administration of Q: 907 NOK (original estimate was 639). Source: Normaltariffen. 3ad +8 times 3bd 
 
Table 2: Results for costing scenario 1 
 Usual care Qutenza Difference 

Total cost NOK 0 NOK 35,622 NOK 35,622 

Total QALYs 7.982 8.320 0.337 

  ICER NOK 105,585 

 
Scenario 2: 
Visit costs related to AE: multiply with 2 [consultation GP=NOK 272, Follow up attendance NOK 614] 
Administration of Q: 907*2=NOK1814 

 
Table 3: Results for costing scenario 2 
 Usual care Qutenza Difference 

Total cost NOK 0 NOK 40,291 NOK 40,291 

Total QALYs 7.982 8.320 0.337 

  ICER NOK 119,425” 

Legemiddelverket ser at administreringen av Qutenza-plaster i mange tilfeller kan 
gjennomføres av sykepleiere og ikke spesialisten selv, og at spesialisten/sykepleieren kan 
behandle andre pasienter mens pasienten som har fått Qutenza venter på å få fjernet 
plasteret på legekontoret. Likevel er Legemiddelverket usikker på hvordan dette vil 
registreres/faktureres i de enkelte legekontor. Noen vil registrere behandlingen slik søkeren 
anførte, mens andre ikke.  
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Legemiddelverket har ingen mulighet til å kontrollere hvordan behandlingen vil registreres 
av den enkelte legen og dermed velger å bruke gjennomsnittet mellom søkerens og vår 
kostnadsestimat, dvs. 1 226,5 kr 7. Merkostnader blir da ca. 36 700 kr ved 
livstidsperspektivet, noe som fører til en IKER på 108 600 kr./QALY, en ubetydelig 
endring fra base case -scenarioet. 

3.4.4.2 Bivirkninger 
Legebesøksutgifter forbundet med behandling av bivirkninger i Qutenza -gruppen 
gjenspeiler heller ikke noe annet enn takstene. For å beregne kostnadene, og ikke utgiftene, 
foretok Legemiddelverket igjen den samme justering som i 3.4.4.1, dvs. en fordobling av 
samlet takst: 
 
Tabell 20. Omregning av takster over til kostnader 
Takst Tekst Honorar (kr) Kostnad (kr) 

2ad Konsultasjon hos allmennlege   136,- 272,- 

3ad Konsultasjon hos spesialist 307,- 614,- 

  
Resultatene i modellen endrer seg lite etter oppjustering av kostnadene. IKER-ratioen i den 
nye base case økte med rundt 5 000,- kr, fra 108 600 kr/QALY til ca 113 000 kr/QALY. 
Også en ubetydelig endring.  
 

3.4.4.3 Valget av diskonteringsrate 
Søkeren bruker i sin analyse lik diskonteringsrate for helseeffekter og kostnader, 3 %. 
Legemiddelverkets følger Finansdepartements anbefaling når det gjelder valg av 
diskonteringsrate. Denne er for tiden satt på 4 % for tiltak med moderat systematisk risiko, 
en kategori Legemiddelverket mener gjelder for opptak av legemidler på refusjonslisten. 
 
En økning i diskonteringsrenten på 1 %, fra 3 % til 4 %, viste seg å ha minimale 
konsekvenser for modellens resultater. Legemiddelverket anser dermed at resultatene når 
man bruker en rente på 3 % også gjelder for når renten økes til 4 %.    
 

3.5 Oppsummering 
Hypotesen om at Qutenza pluss standard behandling er kostnadseffektivt sammenlignet 
med standard behandling alene støttes av modellens resultater: IKER i base case 
(livstidsbehandling) var på 84 726 kr/QALY, en verdi som anses som veldig gunstig. I 
tillegg viste CEAC-kurven at sannsynligheten for at Qutenza var kostnadseffektivt når 
IKER var lik 400 000 kr/QALY var på ca. 98 %.  
                                                 
7 (1814 + 639) = 1226,5 kr  
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Disse resultatene ble endret i veldig liten grad i de ulike sensitivitetsanalyser 
Legemiddelverket og Blåreseptnemnda ba om, og hvis hensikt var å inkorporere relevante 
momenter man ikke anså var tilstrekkelig tatt hensyn til i den opprinelige søknaden. Dette 
gjaldt for eksempel verdien for responsstimatet hos Qutenza-pasienter etter det første 
behandlingsåret, kostnadene ved legebesøk og valget av diskonteringsrente for både 
effekter og kostnader. 

4 DISKUSJON OG KONKLUSJON 

4.1 Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften 
Etter Legemiddelverkets vurdering, anses PNP som en alvorlig kronisksykdom med behov 
for behandling over lang tid.  
Astellas har sendt inn klinisk relevant dokumentasjon som legitimerer effekten av Qutenza 
plaster i den søkte populasjon. 
Resultatene i modellens base case forandret seg betydelig da livskvalitetsvektene fra C-
116- og C-117-studiene ble benyttet i stedet for dem fra Cepeda og Farrar: IKER økte til 
617 526 kr/QALY, fra 84 726 kr/QALY, en ratio som tydet på at Qutenza ikke var 
kostnadseffektivt. Dette skyldes to viktige momenter: 

- Helsegevinsten reduseres med 86 %, fra 0,337 vunnet QALY i base line til 0,046 
QALY ved bruk av effektestimatene fra studiene. 

- Helsegevinsten i det nye scenarioet er veldig nært null, 0,046 vunnet QALY, selv 
om behandlingen varer livet ut. Siden gevinsten inngår i IKER i telleren betyr dette 
at til og med beskjedne økninger i merkostnadene har en stor negativ innvirkning 
på legemiddelets kostnadseffektivitet.  

 
Legemiddelverket mener at Qutenza kan være et nyttig produkt for pasientgruppen det 
søkes om refusjon for. Og det utelukkes ikke at ved å bruke andre instrumenter enn SF-36 i 
de kliniske forsøkene kunne søkeren rapportere om større helsegevinster for Qutenza, noe 
som igjen hadde resultert i gunstigere IKER. Dette ble imidlertid ikke gjort. Som følge av 
dette er risikoen for at Qutenza gir for dårlig effekt for den refusjonsprisen det søkes om, 
for stor. 
 
Legemiddelverket fant derfor ingen grunn til at samfunnet, gjennom Folketrygden, alene 
skulle påta seg denne risikoen. Søkeren ble gitt to alternativer dersom de ønsket at Qutenza 
skulle tas opp på refusjonslisten: Enten å vise til andre effektdata som kunne understøtte 
Qutenzas helsegevinst slik de fremsto i base case, eller inngå prisforhandlinger hvor prisen 
til Qutenza måtte reduseres. Legemiddelverket anså at på denne måten var søkeren tvunget 
til å ta på seg en del av risikoen de selv hadde bidratt til å skape. 
 
XXXXXXX Søkeren reduserte AIP XXXXXXXXX 
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4.2 Konklusjon 
 
Vilkårene i blåreseptforskriften § 1a anses oppfylt. Qutenza anses videre omfattet av 
blåreseptforskriften § 2. Vilkårene for å vurdere søknaden i henhold til 
legemiddelforskriften kapittel 14 anses derfor oppfylt. 
 
Refusjonssøknaden oppfyller alle kravene i legemiddelforskriften § 14-5 til § 14-9 samt 
kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon i legemiddelforskriften § 14-10 til § 
14-16. For detaljer rundt utgiftsveksten for folketrygden, vennligst se neste avsnitt.  
 
Statens legemiddelverk vedtar på dette grunnlag å føre Qutenza opp i refusjonslisten, jf § 
14-4 i legemiddelforskriften. Vedtaket gjelder hele den nåværende indikasjonen til 
Qutenza, dvs. ved behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten diabetes, 
alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. 
 
Preparatet er gitt refusjon med priser som vises i tabellen under, jf legemiddelforskriften § 
14-22. Refusjonspris gjelder så lenge preparatet har refusjon. Refusjonsprisen settes slik at 
døgnkostnaden (AUP eks. mva) for kapsaicin (Qutenza) ikke skal være høyere enn prisene 
som vises i tabellen under. Ved en eventuell revurdering av prisen vil den til enhver tid 
laveste pris av refusjonspris og maksimalpris beregnet etter hovedregelen i 
legemiddelforskriften §§ 12-2 og 12-3 legges til grunn. 
 
Tabell 21. Nye AIP og AUP for Qutenza 

Varenummer Pakningsstr Maks AIP maks AUP 
94812 1 hudplaster 1985,00 2615,50 
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER 

Budsjettskonsekvensene for Folketrygden av å føre Qutenza opp i refusjonslisten med de 
nye prisene vises i følgende tabell: 
 
Tabell 22. Budsjettsanalyse med Qutenzas nye AIP og AUP 

 
Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5  

Pts. initit iating tx 94 180 344 488 599 
Pts. receiving Qutenza as maintenance therapy 0 23 64 140 241 

Total number of  patients 94 203 409 628 839 
Qutenza tx cost (excl. Patient copayment), NOK 398 651 889 760 1 811 393 2 832 231 3 847 512 
 
Slik man kan se ovenfor, blir merutgiften til Folketrygden i det femte året på 3,8 mill. kr, 
godt under den såkalte bagatellgrensen som bestemmer om det er Legemiddelverket eller 
Regjeringen og Stortinget som vedtar opptak på refusjonslisten. Dermed oppfyller 
søknaden § 14-15 om krav til kostnad for folketrygden, slik at Legemiddelverket har 
fullmakt til å føre Qutenza opp på refusjonslisten. 
 
 
Statens legemiddelverk, 14-10-2011 

 

 
Kristin Svanqvist (e.f.) 
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