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FORORD
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning
av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer,
etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i
blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier
som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et
legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:
a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,
b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode,
c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon, og
d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til
de fire faglige kriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere men
bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av
søkeren og skal legges ved søknaden.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall,
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater.
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser.
Legemiddelverket kan ved behov innhente tilleggsopplysninger hos søkeren eller på egen
hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og
kostnadseffektivitet.
Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i
viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om refusjon i de enkelte sakene
(Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i saker som gjelder terapeutiske
nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i behandlingstilbudet og dermed også for
ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres dersom legemidlet hevdes å representerer en
vesentlig terapeutisk nyvinning (Legemiddelforskriften § 14-18).
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er
tilgjengelig for allmennheten (www.legemiddelverket.no)
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OPPSUMMERING
Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for evolokumab (Repatha) etter forskrift av 28. juni
2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.
(blåreseptforskriften) § 2.
Medisinsk godkjent indikasjon:
Hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi
Repatha er indisert til voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og
ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tillegg til diett:
● kombinert med et statin eller statin sammen med andre lipidsenkende behandlinger hos
pasienter som ikke er i stand til å nå LDL-C-målene med maksimal dose av et statin, eller
● alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er
statin-intolerante, eller der et statin er kontraindisert.
Effekt av evolokumab på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.
Homozygot familiær hyperkolesterolemi
Repatha er indisert til voksne og ungdom fra 12 år og oppover med homozygot familiær
hyperkolesterolemi, i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger.
Bakgrunn:
Hyperkolesterolemi, særlig forhøyet nivå av LDL, øker risikoen for kardiovaskulær
sykdom. Hyperkolesterolemi behandles for å forebygge kardiovaskulær sykdom og død,
enten som primærprofylakse (pasienten har ingen tidligere CV-hendelse) eller
sekundærprofylakse (pasienten har hatt CV-hendelse, behandlingen forebygger ny
hendelse). Evolokumab er et monoklonalt antistoff som hemmer PCSK9 og videre gir økt
nivå av LDL-reseptorer på overflaten til levercellene. LDL-reseptorer på levercellene
fjerner LDL fra blodet, og ved å øke antall LDL-reseptorer reduseres nivået av LDL i
blodet. PCSK9-hemmere er en ny klasse innenfor lipidsenkende legemidler, i tillegg til
evolokumab er også alirokumab godkjent.
Det søkes om forhåndsgodkjent refusjon av evolokumab benyttet i kombinasjon med statin
og ezetimib for pasienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) i primær og
sekundærprofylakse og pasienter med høy risiko for kardiovaskulære hendelser i
sekundærprofylakse (har hatt klinisk definerbar hendelse).
Den kliniske dokumentasjonen for evolokumab (140mg) bygger på studier inkludert i
PROFICIO- studieprogrammet. Studieprogrammet inkluderer 20 kliniske studier og rundt
30 000 pasienter, hvor effekt og sikkerhet av evolokumab er undersøkt. Studiene er
designet for å gi mest mulig reduksjon i LDL-C uavhengig av behandlingsmål, «the lower
LDL-C, the better». Forskjell i gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå til
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uke 12 mellom evolokumab, 140 mg gitt annenhver uke, og henholdsvis placebo eller
ezetimib var på om lag -71% og -44% avhengig av pasientpopulasjon.
Effekt av evolokumab på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.
Refusjonssøker har fremlagt en helseøkonomiske analyse der evolokumab sammenlignes
med placebo eller ezetimib. Bakgrunnsbehandlingen og risiko for kardiovaskulære
hendelser er ulik i de aktuelle pasientpopulasjonene. Legemiddelverket mener at
evolokumab ikke vil fortrenge ezetimib og denne anses derfor som ikke relevant
komparator.
Resultat:
Den kolesterolsenkende effekten (nedgang i LDL-C) i de aktuelle populasjonene med
hyperkolesterolemi er tilfredsstillende dokumentert gjennom studieprogrammet
PROFICIO, og effektstørrelsene er tilstrekkelig overførbare til norske forhold, selv om
norske pasienter trolig vil ha en mer optimal bakgrunnsbehandling før oppstart med
evolokumab. Nedgang i LDL-C antas i modellen å følges av en reduksjon av risiko for
kardiovaskulære hendelser, slik det tidligere er vist for nedgang i LDL-C etter
statinbehandling (CTTC) (1).
Søkers hovedanalyse basert på NorCaD modellen ble ikke lagt til grunn for
refusjonsvedtaket i denne refusjonssøknaden. Søker har levert en støtteanalyse hvor
Legemiddelverket har gjort én enkel endring, der vi har oppdatert modellen med tall for
risiko for CV-hendelser (CTTC, 2012) fremfor opprinnelige tall fra 2010 (CTTC 2010).
Legemiddelverket har ikke vurdert den nye støttemodellen og forutsetningene for denne
inngående. En sikker IKER for evolokumab kan etableres ved en fullstendig vurdering av
støtteanalysen når det er gjort de nødvendige tilpasninger i denne.
Støttemodellen viser at behandling med evolokumab ikke er kostnadseffektivt med
Legemiddelverkets oppdatering. I våre beregninger blir kostnad per QALY noe høyere enn
søkers hovedanalyse. Resultatene viser at med oppdaterte CTTC 2012-tall rangerer IKER
fra om lag 540 000 til 900 000 NOK avhengig av modellert pasientpopulasjon.
Legemiddelverket har identifisert flere endringer som bør utføres i støttemodellen for å
fastslå den reelle IKER, som trolig er noe høyere. Videre er det rimelig å anta en
klasseeffekt for PCSK9-hemmerne. Legemiddelverket ser også hen til refusjonsvedtaket
for alirokumab (Praluent), hvor denne også viste seg å ikke være kostnadseffektiv i en
lignende modell.

Når man tar hensyn til alvorlighetsberegninger og usikkerhet i analysene, har
Legemiddelverket vurdert at merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår er høyere enn
hva som kan anses som kostnadseffektiv behandling. Legemiddelverket har derfor
konkludert med at evolokumab sammenlignet med placebo ikke er et kostnadseffektivt
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behandlingsalternativ. En reduksjon i prisen for evolokumab vil bedre
kostnadseffektiviteten.
Budsjettkonsekvenser
Legemiddelverket antar at budsjettvirkningen for folketrygden ved å ta i bruk PCSK9hemmerne til forebyggende behandling av kardiovaskulær sykdom vil være om lag 670
millioner NOK i det femte budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. Det
forventes langtidsdata på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet og dette vil kunne
påvirke forskriving av PCSK9-hemmerne.
Vedtak:
Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med evolokumab (Repatha) ikke er en
kostnadseffektiv behandling for pasienter med primær hyperkolesterolemi (familiær og
ikke-familiær) i de aktuelle pasientpopulasjonene, og at det faglige kriteriet i
legemiddelforskriftens §14-13 om kostnadseffektivitet ikke er oppfylt.
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SØKNADSLOGG
Refusjonssøker:

Amgen

Preparat:
Virkestoff:
Indikasjon:

Repatha
evolokumab
Hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi.
Repatha er indisert til voksne med primær hyperkolesterolemi
(heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi,
som tillegg til diett:
● kombinert med et statin eller statin sammen med andre
lipidsenkende behandlinger hos pasienter som ikke er i stand til å nå
LDL-C-målene med maksimal dose av et statin, eller
● alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger
hos pasienter som er statin-intolerante, eller der et statin er
kontraindisert.
Homozygot familiær hyperkolesterolemi
Repatha er indisert til voksne og ungdom fra 12 år og oppover med
homozygot familiær hyperkolesterolemi, i kombinasjon med andre
lipidsenkende behandlinger.
Effekten av Repatha på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet har
ennå ikke blitt fastslått.

ATC-nr:
Søknadsprosess:

C10AX13
Søknad mottatt Statens legemiddelverk:
Saksbehandling startet:
Opphold i saksbehandlingen:
Vedtak fattet:
Saksbehandlingstid:

03-07-2015
10-07-2015
130 dager
24-06-2016
220 dager
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ORDLISTE
AMI
CTTC
CVD
EAS
ESC
FH
HeFH
HoFH
LDL
LDL-C
PCSK9
Q2W
Q4W
SCORE
THIN
TIA

Acute Myocardiac infarct
Cholesterol Treatment Trialist Collaboration
Cardio vascular disease
European Atherosclerosis Society
European Society of Cardiology
Familiær hyperkolesterolemi
heterozygot Familiær hyperkolesterolemi
homozygot Familiær hyperkolesterolemi
low-density lipoprotein
low-density lipoprotein-kolesterol
Proprotein convertase subtilisin/Kexin 9
En gang hver annen uke
En gang hver 4. uke
Systematic Coronary Risk Estimation
The Health Improvement Network (registerdata, i søknaden benyttes data
fra UK; UK THIN)
Transient ischaemic attack
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BAKGRUNN
Hyperkolesterolemi

Hyperkolesterolemi er forhøyede konsentrasjoner av kolesterol i blodet, inkludert forhøyet
low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C). Forhøyet nivå av LDL-C gir økt risiko for
kardiovaskulær sykdom fordi lengre tids forhøyet kolesterol fremskynder oppbygging av
fettavleiringer i blodårene (aterosklerose). Primær hyperkolesterolemi er assosiert med en
underliggende genetisk årsak, som kan være forårsaket av en enkelt genetisk defekt
(familiær), eller en kombinasjon av flere gener og diett, samt andre faktorer som røyking
og fysisk inaktivitet (ikke-familiær).
1.1.1 Familiær hyperkolesterolemi
Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en dominant arvelig sykdom hvor pasienten har en
mutasjon i genet som koder for viktige proteiner involvert i LDL-kolesterol (LDL-C)
metabolisme. FH deles i to hovedtyper; Heterozygot og homozygot FH, i heterozygot FH
(HeFH) er en av to LDL-C reseptorgener defekt eller mutert. Videre omtales HeFHpasienter som FH-pasienter ettersom andelen HoFH i den generelle pasientpopulasjonen er
ekstremt liten. I homozygot er begge gener defekt/mutert. Genfeilen svekker LDL-C
reseptoraktivitet og leder til redusert cellulært opptak av LDL-C som igjen gir svært høye
nivåer av kolesterol i blodet. Kolesterolverdier over 8 mmol/L blant voksne er en
indikasjon på FH. Sykdommen er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom
(CVD) også fra ung alder, men risikoen varierer fra familie til familie og påvirkes blant
annet av fysisk aktivitet, røyking og kolesterolnivå.
I Norge er det estimert at 1:300 personer har FH, men undersøkelser i henholdsvis dansk
og nederlandsk populasjon tyder på en høyere forekomst. Dette tilsvarer at mellom 16 500
og 25 000 personer i Norge kan ha FH (2).
1.1.2 Kvantitativ beregning av alvorlighetsgrad
Det faglige kriteriet om kostnadseffektivitet i legemiddelforskriften sier at kostnadene skal
stå i et rimelig forhold til nytten av behandlingen. Hva som er rimelig kan avhenge av
alvorlighetsgrad. Da kan det være nyttig å benytte en kvantitativ metode for å gradere
alvorligheten for pasienter med forhøyet risiko for kardiovaskulære hendelser. Vi utfører
derfor en tentativ/eksplorativ beregning av alvorligheten.
Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i begrepene absolutt prognosetap (faktisk
helsetap målt i udiskonterte QALYs som følge av sykdommen/tilstanden) og relativt
prognosetap (tapte QALYs i prosent av forventede QALYs uten sykdommen (QALE)). I
begge tilfeller er tapet beregnet ved dagens standard behandling. Beregningene er utført i
Sanofis helseøkonomiske modell for alirokumab.
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Alvorlighetsberegning for FH-pasienter
Forventet QALE vektet etter andelen av totale hendelser
per syklus.
Forventet kvalitetsjustert prognose etter hendelser (fra
den helseøkonomiske modellen), på dagens
standardbehandling
APT Antall mistede QALYS ved sykdom
RPT Relativt prognosetap
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9,8 QALYs
3,6 QALYs

6,2 QALYs
63%

Beregning av alvorlighetsgrad tilsier et absolutt prognosetap (APT) på ca. 6 QALY, og et
relativt prognosetap (RPT) på 63 %. Hyperkolesterolemi anses som en alvorlig sykdom gitt
dagens standardbehandling. Det absolutte prognosetapet kan potensielt oppfattes som noe
lavt ettersom det foreligger store variasjoner blant de individuelle pasientene. Men på
gruppenivå er det i hovedsak sent i livsløpet at hyperkolesterolemi får alvorlige
konsekvenser til sammenligning med alvorlighetsberegninger for andre pasientgrupper
hvor akutt sykdom inntreffer noe tidligere i livet1. Vi har beregnet alvorlighetsgrad for alle
de eksemplifiserte pasientgruppene og det er FH-pasientene som har høyest APT.
Dette er tentative beregninger og er beheftet med usikkerhet. Legemiddelverket har gjort
flere variasjoner av beregningen som fører til kun små variasjoner i APT.
Legemiddelverket har gått videre og jobber med en variant hvor vi mener vi vekter inn hva
gevinsten kommer av bedre. Denne beregningen resulterer i en APT på 7 QALYS.
Legemiddelverket vil fortsette med utprøvende beregning av forebyggende behandling
utover denne rapporten og vil komme med en nærmere beskrivelse av framgangsmåten på
et senere tidspunkt.
1.2 Behandling
Behandlingen innebærer diett- og livsstilsendringer (røykeslutt, vektnedgang, økt fysisk
aktivitet) og behandling med lipidsenkende legemidler. Behandlingsmål for LDL-C og
valg av legemidler baseres på pasientenes kardiovaskulære risiko, og beskrives i ulike
retningslinjer avhengig av andre sykdommer og tilstander, eksempelvis diabetes og
tidligere kardiovaskulære hendelser. Statiner er normalt førstevalg når
legemiddelbehandling er aktuelt.
De norske retningslinjene er under revisjon, og en ny versjon av Nasjonal faglig
retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer er ventet
sommeren 2016. Denne vil også omfatte sekundærforebygging.
I 2011 ble det publisert europeiske retningslinjer for «The management of dyslipidemias»
som et felles dokument fra the European Society of Cardiology (ESC) og the European

1

Eksempelvis har tilsvarende beregninger for metastatisk brystkreft, klassifisert som meget høy
alvorlighetsgrad gitt APT på ca. 19 QALY og RPT på ca. 88 %
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Atherosclerosis Society (EAS) (3). Tabellen under gjengir i korte trekk de europeiske
retningslinjene og behandlingsmål.
Tabell 1: ESC/EAS retningslinjer (tilpasset og oppsummert fra Reiner 2011)

Risikogruppe

Kriterier

Svært høy risiko Etablert kardiovaskulær sykdom¹
Diabetes type 2
Diabetes type 1 med organskade
moderat til alvorlig kronisk nyresykdom
Ingen av overstående, men SCORE² nivå ≥10%
Høy risiko
Markert forhøyet enkeltfaktor (FH eller hypertensjon)
Ingen av overstående, men SCORE² nivå ≥5 - <10 %
ingen tegn til klinisk eller preklinisk sykdom, SCORE²
Moderat risiko nivå >1 - ≤ 5 %
lav risiko
SCORE² nivå <1 %

Behandlingsmål
<1,8 mmol/L (<70 mg/dL) eller
≥ 50 % reduksjon fra LDL-C utgangsnivå³

<2,5 mmol/L (<100 mg/dL)

<3,0 mmol/L (<115 mg/dL)
ikke spesifisert

¹definert som akutt koronarsykdom, tidligere hjerteinfarkt, stabil angina, tidligere koronar eller annen revaskularisering,
iskemisk slag eller transient iskemisk anfall, aterosklerotisk perifer arteriesykdom og kronisk nyresykdom. Inkluderer
bildefunn.
²SCORE kalkulerer 10-års risiko for fatalt aterosklerotisk hendelse i tilsynelatende friske personer
³når behandlingsmålet ikke kan nås

Hyperkolesterolemi anses å oppfylle Legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht.
alvorlighet. Det er nødvendig med forebyggende behandling over lang tid for å forhindre
kardiovaskulære hendelser. Legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht. varighet
anses som oppfylt.

1.2.1 Behandling med evolokumab (Repatha)
Indikasjon
Hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi
Repatha er indisert til voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og
ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett:
● kombinert med et statin eller statin sammen med annen lipidsenkende behandlinger hos
pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller
● alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er
statin-intolerante, eller der et statin er kontraindisert.
Homozygot familiær hyperkolesterolemi
Repatha er indisert til voksne og ungdom fra 12 år og oppover med homozygot familiær
hyperkolesterolemi, i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger.
Effekten av evolokumab på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet har ennå ikke blitt
fastslått.
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Virkningsmekanisme
Evolokumab er et humant IgG1 monoklonalt antistoff som bindes til proprotein konvertase
subtilisin kexin type 9 (PCSK9) med høy affinitet og spesifisitet. PCSK9 bindes til
lavtetthets lipoproteinreseptorer (LDLR) på overflaten til hepatocytter og fremmer
nedbrytningen av LDLR i leveren. LDLR er den primære reseptoren som fjerner LDL fra
sirkulasjonen. Reduksjon av LDLR-nivå via PCSK9 fører derfor til økt LDL-C-nivå i
blodet. Ved å hemme bindingen av PCSK9 til LDLR, øker evolokumab antall LDLR som
er tilgjengelige for å binde LDL, og reduserer dermed nivået av LDL-C.
Dosering
Anbefalt dose av evolokumab er 140 mg annenhver uke (Q2W) eller 420 mg en gang
månedlig (Q4W) administrert subkutant (s.c), begge doser er klinisk ekvivalente.
For homozygot FH hos voksne og ungdom fra 12 år og oppover, samt pasienter med
nedsatt nyrefunksjon og leverfunksjon, henvises det til SPC for mer informasjon.
Bivirkninger
De vanligst rapporterte bivirkningene under pivotale studier av primær hyperkolesterolemi
og blandet dyslipidemi, ved anbefalte doseringer, var nasofaryngitt (4,8 %), øvre
luftveisinfeksjon (3,2 %), ryggsmerter (3,1 %), artralgi (2,2 %), influensa (2,3 %) og
kvalme (2,1 %). De hyppigste reaksjonene på injeksjonsstedet var erytem, smerte og
blåmerker. Sikkerhetsprofilen i gruppen med homozygot familiær hyperkolesterolemi
stemte overens med sikkerhetsprofilen i gruppen med primær hyperkolesterolemi og
blandet dyslipidemi. For immunogenitet og utfyllende informasjon om bivirkninger
henvises til preparatomtalen. Det mangler foreløpig bivirkningsdata for langtidsbruk av
evolokumab.
1.2.2 Behandling med komparator (placebo)
For pasientene med svært høyt kolesterolnivå er i dag lipid-aferese eneste mulighet når
lipidsenkende legemidler ikke gir tilstrekkelig kolesterolsenking. Dette gjelder kun et fåtall
pasienter og er derfor ikke hensyntatt som komparator i denne refusjonsvurderingen.
Klinikere2 mener at evolokumab vil bli brukt som tillegg til optimal lipidsenkende
behandling hos pasienter som ikke når sine behandlingsmål. Det vil si at evolokumab vil
komme i tredjelinjebehandling som tillegg til statin og ezetimib. For statinintolerante
pasienter vil trolig evolokumab bli andrelinjebehandling som tillegg til ezetimib.
Legemiddelverket mener at placebo vil være riktig komparator i begge
pasientpopulasjonene, men at bakgrunnsbehandlingen vil være forskjellig.

2

Legemiddelverket har benyttet klinikere oppnevnt av legeforeningen. Henrik Schirmer, Anders Hovland,
Gisle Langslet, Martin Bogsrud
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1.2.3 Pasientpopulasjon
Søknaden er noe uklar i beskrivelsen av hvilken pasientpopulasjon det søkes refusjon for.
Evolokumab er godkjent for behandling av hyperkolesterolemi uavhengig av om pasienten
tidligere har hatt kardiovaskulær hendelse eller ikke. Amgen søker refusjon for behandling
av forhøyet LDL-C nivå i følgende høyrisiko-pasienter som ikke når LDL-C reduksjon
med nåværende behandling:
 Voksne pasienter med FH med og uten tidligere CV-hendelse


Voksne pasienter med svært høy risiko definert i ESC-retningslinjer:
o Kjent kardiovaskulær sykdom
o Diabetes type 2
o Diabetes type 1 med organskade
o Moderat til alvorlig nyresykdom
o 10-års mortalitetsrisiko >10% ifølge SCORE
- I kombinasjon med maksimal tolererbar dose med statiner med eller uten annen
lipidsenkende behandling
- eller som monoterapi eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandling i
pasienter med statinintoleranse.

Den helseøkonomiske analysen (med NorCaD-modellen) er tilrettelagt for å vise
kostnadseffektivitet hos følgende pasienter med forhøyet LDL-C, både med og uten
samtidig ezetimib-behandling dvs analyser i både andre- og tredjelinjebehandling:
- FH pasienter med LDL-C over 2,6 mmol/L
- Sekundærprevensjon hos pasienter med hyperlipidemi med LDL-C over 4,9
mmol/L
- Sekundærprevensjon hos pasienter med diabetes og hyperlipidemi med LDL-C
over 2,6 mmol/L
- Sekundærprevensjon hos statin-intolerante pasienter med hyperlipidemi med LDLC over 2,6 mmol/L
Legemiddelverket legger til grunn at det er pasientpopulasjonen i den helseøkonomiske
modellen som er omsøkt pasientpopulasjon. Pasientpopulasjonen i støttemodellen er omtalt
i kapittel 3.5.

2

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR EVOLOKUMAB
(REPATHA)

Den kliniske dokumentasjonen for evolokumab bygger på studier inkludert i PROFICIOstudieprogrammet. Studieprogrammet inkluderer 20 kliniske studier og rundt 30 000
pasienter, hvor effekt og sikkerhet av evolokumab er undersøkt. Studiene er designet for å
gi mest mulig reduksjon i LDL-C uavhengig av behandlingsmål, «the lower LDL-C, the
better».
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Den kliniske dokumentasjonen som omtales videre, er inndelt etter hvilke
pasientpopulasjoner firmaet har søkt refusjon for, familiær hyperkolesterolemi,
sekundærbehandling av pasienter med og uten diabetes og statin-intolerante pasienter. Kun
relevante studier som inngår i den helseøkonomiske modellen omtales, det henvises til
clinicaltrials.gov for ytterligere informasjon.
2.1

Oversikt over relevante, innsendte studier

Familiær hyperkolesterolemi (FH)
Det kliniske dokumentasjonsgrunnlaget bygger på data fra RUTHERFORD-2 studien (4),
en randomisert kontrollert studie (RCT) som omfatter pasienter med heterozygot FH.
Studien ble utført ved 39 sentre, hovedsakelig ved lipidklinikker. I rapporten vises kun
resultater for evolokumab administrert annenhver uke (Q2W) ettersom den innsendte
helseøkonomiske analysen baserer seg på denne doseringen.
Design

Fase III, randomisert, dobbeltblindet, multisenter og placebo kontrollert

Pasientpopulasjon

331 pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi mellom 18 og 80 år på
stabil dose statiner ± andre lipidsenkende legemidler og fastende LDL-C
konsentrasjon ≥ 2,6 mmol/L
Intervensjon
N=110: Evolokumab 140 mg annenhver uke for 12 uker
N=110: Evolokumab 420 mg månedlig for 12 uker
Komparator
N=54: Placebo annenhver uke for 12 uker
N=55: Placebo månedlig for 12 uker
Primær utfallsmål
Gjennomsnittlig %-endring i LDL-C fra baseline og uke 12
Gjennomsnittlig %-endring i LDL-C fra baseline til uke 10 og uke 12*
*Gjennomsnitt av uke 10 og uke 12 reflekterer bedre gjennomsnittlig LDL-C reduksjon med månedlig
dosering av Evolokumab

Gjennomsnittsalder i studien var 51 år, og 42 % var kvinner. Gjennomsnittlig LDL-C nivå
ved baseline var 4,0 mmol/L. Alle pasienter ble behandlet med statiner, hvorav 87 % fikk
høydose statin og 62 % benyttet i tillegg ezetimib. 31 % av pasientene hadde
koronarsykdom.
Resultater
Effektdata var analysert i Intention To Treat (ITT) populasjonen.
Forskjell i gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå til uke 12 mellom
evolokumab og placebo (95 % CI):
- 140 mg (Q2W): -59 % (-65 til -53) sammenlignet med placebo.
Forskjell i gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå ved uke 10 og 12, mellom
evolokumab og placebo (95 % CI):
- 140 mg (Q2W): -60 % (-66 til -55) sammenlignet med placebo.
Alle resultatene var statistisk signifikante.
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Sekundærprevensjon pasienter med hyperlipidemi
Dokumentasjonen for pasientpopulasjonen som benytter evolokumab som
sekundærprevensjon, bygger på data fra LAPLACE-2 studien (5). Dette er en 12 uker lang
studie utført i 17 land, om lag 15% av pasientene hadde diabetes.
Design

Fase III, randomisert, dobbeltblindet, multisenter, placebo- og ezetimib kontrollert

Pasientpopulasjon

2067 pasienter mellom 18 og 80 år med primær hyperkolesterolemi og blandet
dyslipidemi som ved screening hadde LDL-C nivå på:
- ≥ 3,9 mmol/L (150 mg/dL) (ingen statinbehandling) 30%
- ≥ 2,6 mmol/L (100 mg/dL) (ikke-intensiv statinbehandling) 41% eller
- ≥ 2,1 mmol/L (80 mg/dL) (intensiv statinbehandling) 29 %
Intervensjon
Evolokumab 140 mg annenhver uke for 12 uker
Evolokumab 420 mg månedlig for 12 uker
Ezetimib 10 mg daglig
Komparator
Placebo injeksjoner annenhver uke for 12 uker
Placebo injeksjoner månedlig for 12 uker
Placebo tablett for ezetimib.
Primær utfallsmål
Gjennomsnittlig %-endring i LDL-C fra baseline* og uke 12
Gjennomsnittlig %-endring i LDL-C fra baseline til uke 10 og uke 12.
*
baselinemåling er etter statin stabiliseringsperioden.

I studien ble pasienter randomisert i to steg, til i alt 24 behandlingsarmer, hvor første steg
var en åpen stabiliseringsperiode. Pasientene ble randomisert til en av fem statin-kohorter:
- Moderat statinintensitet: atorvastatin 10 mg (n=485), simvastatin 40 mg, (n= 364),
rosuvastatin 5 mg (n=365)
- Høy statinintensitet: atorvastatin 80 mg (n=487), rosuvastatin 40 mg (n=366)
Etter en 4 ukers stabiliseringsperiode, ble pasientene på rosuvastatin eller simvastatin
randomisert til 1 av 4 behandlingsgrupper, evolokumab 140 mg (Q2W) eller 240 mg
(Q4W) ble sammenlignet med placebo hver andre uke eller månedlig.
Pasienter på atorvastatin i stabiliseringsperioden ble randomisert til 1 av 6
behandlingsgrupper, evolokumab 140 mg (Q2W) eller 420 mg (Q4W) i kombinasjon med
placebo ble sammenlignet med placebo Q2W eller Q4W i kombinasjon med ezetimib eller
placebo.
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Pasientkarakteristika til inkluderte pasienter er gjengitt i tabellen under:

Alder, median
Kvinner (%)
Risikofaktorer (%)
 Koronar arteriesykdom
 Perifer arteriesykdom eller
cerebrovaskulær sykdom
 Diabetes type 2
Baseline lipidparametre, gjennomsnitt
mmol/l
 LDL-C
 Total kolesterol

Placebo (n =558)

Ezetimib (n = 221)

Evolokumab (n = 1117)

59,9
47,8 %

60,8
49,3 %

59,6
44 %

22 %
9,9 %

17,2 %
8,6 %

23,8 %
11,1 %

13,3 %

19,9 %

15,7 %

2,79
4,87

2,83
4,87

2,84
4,96

Resultater
I alle evolokumab-armene var det en signifikant nedgang i LDL-C ved gjennomsnitt av
uke 10 og 12 og ved uke 12.
Forskjell i gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå til uke 12 mellom
evolokumab og henholdsvis placebo eller ezetimib (95 % CI):
- 140 mg dosert Q2W:
o -71 % (-78 til -64) til -80 % (-91 til 68) i de ulike behandlingsarmene
sammenlignet med placebo
o -44 % (-50 til -37) til -50 % (-61 til-39) i de ulike behandlingsarmene
sammenlignet med ezetimib.
Forskjell i gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå ved uke 10 og 12, mellom
evolokumab og henholdsvis placebo eller ezetimib (95 %CI):
- 140 mg Q2W:
o -69 % (-77 til -62) til -78 % (-88 til -68) i de ulike behandlingsarmene
sammenlignet med placebo
o -41 % (-47 til -35) til -48 % (-58 til-38) i de ulike behandlingsarmene
sammenlignet med ezetimib.
Statinintolerante pasienter
Den kliniske dokumentasjonen for evolokumab benyttet i statinintolerante pasienter bygger
på data fra GAUSS-2 studien (6).
Design
Pasientpopulasjon
Intervensjon

Fase III, randomisert, dobbeltblindet, multisenter og placebo- og ezetimibkontrollert
307 statinintolerante* pasienter mellom 18 og 80 år på ingen eller lavdose statin
med LDL-C konsentrasjon ≥ 2,6 mmol/L
N=103: Evolokumab 140 mg annenhver uke for 12 uker
N=102: Evolokumab 420 mg månedlig for 12 uker
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Komparator

N=51: Placebo annenhver uke for 12 uker
N=51: Placebo månedlig for 12 uker
Primær utfallsmål
Gjennomsnittlig %-endring i LDL-C fra baseline og uke 12
Gjennomsnittlig %-endring i LDL-C fra baseline til uke 10 og uke 12*
*
Definert som pasienter som har prøvd minst 2 statiner, men tolererte ingen dose eller økning i dose over
laveste tablettstyrke pga. muskelbivirkninger

Inkluderte pasienter hadde baseline LDL-C på 5 mmol/L, lipidsenkende legemidler ble
brukt av 33 % av pasientene, hvorav 18 % stod på lavdose statin. 56 % av pasientene
hadde høy risiko for koronarhjertesykdom.
Resultater
Forskjell i gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå til uke 12 mellom
evolokumab og ezetimib (95 % CI):
- 140 mg (Q2W): -38 % (-42 til -32) sammenlignet med ezetimib.
Forskjell i gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå ved uke 10 og 12, mellom
evolokumab og ezetimib (95 %CI):
- 140 mg (Q2W): -37 % (-43 til -32) sammenlignet med ezetimib
Alle resultatene var statistisk signifikante.
2.2

Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 3
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe
 FH-pasienter
Studiepopulasjonen inkluderer både pasienter med og uten tidligere CV-hendelser.
Gjennomsnittlig alder i studien var 51 år, 31 % hadde koronar arterie sykdom,
gjennomsnittlig baseline LDL-C var 4,0 mmol/L. Alle pasientene fikk statiner (87%
høydose-statin) og 62 % av pasienter på høydose-statin hadde i tillegg ezetimib.
Legemiddelverket mener at FH-pasientene som er aktuelle for primærprofylakse med
evolokumab trolig er yngre. Pasientpopulasjonen i de kliniske studiene er relevant med
tanke på at de fleste av pasientene får optimal behandling med statin og ezetimib. Oppstart
med evolokumab er aktuelt for pasienter som ikke når behandlingsmålet i retningslinjene.
Dermed vurderer Legemiddelverket at pasientpopulasjonen er relevant i forhold til omsøkt
pasientpopulasjon og klinisk praksis.
 Pasienter med høy kardiovaskulær risiko (sekundærprevensjon)
Firmaet har valgt å skille pasientgruppen sekundærprofylakse pasienter med og uten
diabetes. Legemiddelverket er enig i at diabetes påvirker risikoen for CV-hendelser, men
3

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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mener at den kliniske effektdokumentasjonen for evolokumab ikke gir grunnlag for å
utføre slike subgruppeanalyser.
Pasientpopulasjon i LAPLACE-2 studien inkluderer alle screenede pasienter med LDL-C
nivå over visse grenser enten i kombinasjon med statin eller uten noe behandling. I
pasientpopulasjonen er det kun 15 % av pasientene som har diabetes og dette er
tilsynelatende ikke hensyntatt ved randomisering. Pasienter med diabetes type 1 og dårlig
kontrollerte/nydiagnostisert diabetes type 2 pasienter er ekskludert i studien, noe som ikke
er relevant i forhold til klinisk praksis.
Refusjonssøknaden gjelder kun sekundærprofylakse, mens studiepopulasjonen inkluderer
pasienter på bakgrunn av LDL-C nivå uavhengig av tidligere CV-hendelser og CV-risiko.
I stabiliseringsfasen seponerer pasientene all tidligere lipidsenkende behandling og
randomiseres til en stabiliseringsfase. I denne 4-ukers fasen vil pasienter som har stått på
intensiv statinbehandling kunne bli randomisert til en lavere intensivert statinbehandling
eks 10 mg atorvastatin og uten ezetimib behandling. Disse pasientene vil da være
underbehandlet i forhold til klinisk praksis i det hovedstudien starter. Kliniske eksperter
mener evolokumab vil kunne benyttes når pasienter ikke kommer i mål med behandling
med statin og ezetimib. I LAPLACE-2 er det imidlertid bare kombinasjonen statin og
evolokumab som undersøkes. Videre har pasientpopulasjonen inkludert i LAPLACE-2
studien et LDL-C nivå ved baseline (etter 4-ukers stabiliseringsfase) på omtrent 2,8
mmol/L og dette er trolig lavere nivå enn de som vil ses i praksis hos omsøkt
pasientpopulasjon.
Gjennomsnittsalder i studiene er om lag 60 år. Dette er lavt sett i lys av at
gjennomsnittsalder for første CV-hendelse i Norge er høy, eksempelvis var
gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt i 2013 75,9 år hos kvinner og 68,1 år hos menn (7).
Legemiddelverket mener at studiedata for omsøkt pasientpopulasjon isolert sett ikke er
tilstrekkelig, men studiedata tyder på at effekten av evolokumab er konsistent på tvers av
en rekke subpopulasjoner og bakgrunnsbehandling. LAPLACE-2 er ikke designet for å
vise effekten i pasienter med tidligere CV-hendelser eller høy CV-risiko, samtidig er det
ingen ting som tyder på at effekten på LDL-C reduksjon skulle være forskjellig. Basert på
en totalvurdering av alle studiedataene mener Legemiddelverket at effekten av evolokumab
på LDL-C reduksjon er tilstrekkelig vist.
 Pasienter med høy kardiovaskulær risiko, statinintolerante
Definisjonen av statinintoleranse i klinisk praksis er ikke entydig, og flere rapporterer
betydelig overdiagnostisering.
Pasientene i GAUSS-2 hadde base-line LDL-C verdi på 5,0 mmol/L, og anses derfor som
høyrisiko-pasienter i forhold til retningslinjer og klinisk praksis. Imidlertid er pasientene i
GAUSS-2 betydelig underbehandlet ved inklusjon i forhold til klinisk praksis. I studien gis
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evolokumab som monoterapi med ezetimib som komparator, og vi kjenner derfor ikke addon effekten av evolokumab, slik den trolig vil bli brukt i klinisk praksis.
Oppsummert mener Legemiddelverketat studiedata for de omsøkte pasientpopulasjonene
isolert sett ikke er tilstrekkelig, men studiedata tyder på at effekten av evolokumab er
konsistent på tvers av en rekke subpopulasjoner, uavhengig av alder, tidligere hendelser og
bakgrunnsbehandling. Basert på en totalvurdering av alle studiedataene mener
Legemiddelverket at effekten av evolokumab på reduksjon i LDL-C nivå er tilstrekkelig
vist.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
I studiene blir 140 mg (Q2W) og 420 mg (Q4W) evolokumab undersøkt. Effekten av de to
doseringsregimene er omtrent likt. I studiene gis evolokumab i linjen etter statin. Ettersom
det allerede foreligger data for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet for statiner og
ezetimib vil man i klinisk praksis foreløpig benytte evolokumab i tredjelinje, etter statin og
ezetimib, som add-on til disse. Praksisen kan endre seg når man får langtidsdata for
PCSK9-hemnmere.
Komparator i forhold til klinisk praksis
PROFICIO- studieprogrammet demonstrerer effekten av evolokumab sammenlignet med
placebo og aktiv kontroll, ezetimib. I klinisk praksis vil evolokumab komme som add-on
til annen lipidsenkende behandling, og slik sett ikke fortrenge annen behandling. Derfor er
placebo relevant som komparator. Som nevnt over er trolig den lipidsenkende
bakgrunnsbehandlingen ikke optimal. Pasientene står på moderat- til høy-statinintensiv
behandling og ezetimib bruken er varierende. Dette gjelder både komparatorarmen og aktiv
behandlingsarm, og det er usikkert hvordan dette vil påvirke effektstørrelsene. Prosentvis
nedgang i LDL-C for ezetimib (tilleggseffekten ved behandling med statin) varierer med
statindosen som benyttes. Hvordan dette påvirker tilsvarende prosentvis nedgang i LDL-C
ved behandling med evolokumab er ikke kjent, men vi ser at prosentvis nedgang varierer i
de ulike subgruppene. (59,1% som add-on til høy-intensiv statin vs 66,2% som add-on til
moderat-intensiv statin (5)).
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Det primære endepunktet i alle fase III studiene var gjennomsnittlig %-endring fra baseline
i LDL-C nivå ved uke 12 og gjennomsnittlig %-endring fra baseline i LDL-C nivå ved uke
10 og 12, sammenlignet med placebo eller ezetimib. Det primære endepunktet er kun et
surrogatendepunkt. Ingen av studiene har per i dag vist effekt av evolokumab på reduksjon
av risiko for CV-hendelser. Reduksjon i LDL-C nivå omsettes i den helseøkonomiske
modellen til reduksjon i CV-hendelser, men denne sammenhengen er kun vist for statin
(CTTC) og ezetimib (IMPROVE-IT). Det er for tidlig å konkludere om nedgangen i LDLC nivå gir den samme effekten på utvikling av kardiovaskulær sykdom ved evolokumabbehandling.
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2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Legemiddelverket mener at PROFICIO-studieprogrammet er et omfattende program med
god kvalitet. Studiene er blindet, stratifisert etter relevante parametere og inkluderer
tilstrekkelig antall pasienter. LAPLACE-2 studien har 24 behandlingsarmer, og dette
resulterer i mange ulike effekttall og små pasientpopulasjoner. Studien fremstår som
uoversiktlig og det er vanskelig å peke på den riktige effektstørrelsen av evolokumab.
Studietiden er foreløpig relativt kort med tanke på at evolokumab er en livslang
behandling, og det mangler dokumentasjon på effekt på kardiovaskulær morbiditet og
mortalitet for evolokumab. Det pågår to oppfølgingsstudier (OSLER I og II) som skal gi
langtidsdata for evolokumab i kombinasjon med standardbehandling sammenlignet med
standardbehandling alene.
Evolokumab har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant reduksjon i LDL-C
nivå i de aktuelle pasientpopulasjonene og tilfredsstiller dermed kriteriene i
Legemiddelforskriftens § 14-13.
2.3 Sammenligning av PCSK9-hemmere
Det er publisert en metaanalyse som sammenligner effekt og sikkerhet av PCSK9hemmerne, evolokumab og alirokumab (8).
Legemiddelverket mener vurderinger av relativ effekt og kostnadseffektivitet for de to
PCSK9-hemmerne bør ses i sammenheng, da vi regner med en klasseeffekt4 av
legemidlene og de forventes å tas i bruk på samme måte i klinisk praksis. Det er ikke gjort
direkte sammenlignende studier med evolokumab og alirokumab, men det foreligger noen
data for indirekte sammenligning av de to legemidlene (8, 9). En viktig forskjell mellom
studieprogrammet til de to legemidlene er at alirokumab har «treat to target» -design, mens
evolokumab har «the lower the better» -design.
Klinisk effekt på LDL-C er svært lik for legemidlene. Evolokumab ser ut til å redusere
LDL-C noe mer enn alirokumab, men de små forskjellene er ubetydelige sammenlignet
med den høye prosentvise reduksjonen i LDL-C fra baseline som ses for begge
legemidlene. Videre kan forskjeller i studiepopulasjon og studiedesign forklare de relativt
små forskjellene. Hittil ser det derfor ut til at evolokumab og alirokumab har svært lik
effekt på reduksjon i LDL-C. Siden det ikke finnes randomiserte studier som
sammenligner de to, eller langtidsdata som viser effekt på dødelighet og kardiovaskulære
hendelser, har vi ikke data som tilsier at den ene PCSK9-hemmeren har mer klinisk
relevant effekt enn den andre.

4

Klasseeffekt er en beskrivelse av analoge virkestoffers sammenliknbare effekter og bivirkninger. En antagelse om klasseeffekt bygger
gjerne på at RCT’er er utført for legemidler innen samme analoge gruppe at virkestoffene har samme virkningsmekanisme og at de
likner hverandre strukturelt (kjemisk). I praksis bygger antagelser om klasseeffekter gjerne på sammenstillinger av flere indirekte
sammenliknende studier utført på liknende pasientgrupper.
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2.3.1 Oppsummering
Til tross for noen svakheter i studiedesign sett i lys av norsk klinisk praksis samt mangel på
langtidsdata mener Legemiddelverket at evolokumab har en klinisk relevant effekt på
senkning av LDL-C i omsøkt pasientpopulasjon.

3

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV EVOLOCUMAB (REPATHA)

Den legemiddeløkonomiske modellen levert av Amgen er utarbeidet av Oslo Economics.
Norwegian Cardiovascular Disease Model (NorCaD) ble opprinnelig utarbeidet av
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2008 og er modifisert i henhold til nyeste
utgave av software og relevante inputdata. Dette er en Markov-modell bygd i software
programmet TreeAge Pro, som simulerer helsenytte (kvalitetsjusterte leveår) og kostnader
relatert til kardiovaskulære intervensjoner. Modellen simulerer den aktuelle pasientgruppen
gjennom sykdomsforløpet via flere helsetilstander basert på risiko og hendelsesrater,
hovedsakelig tilpasset den norske populasjon og helsetjeneste. I modellen inngår data for
slag, hjerteinfarkt og generell dødelighet for den norske populasjonen. For å fange opp
risikonivået til den aktuelle pasientpopulasjonen i modelleringen er det brukt data for
lipidnivå, blodtrykk, diabetes, familiær hyperkolesterolemi, etc.
Legemiddelverket har fått tilsendt og vurdert modellen for pasienter med familiær
hyperkolesterolemi, og vurderingene er derfor basert på denne, men modelleringen er
utført for alle fire omsøkte pasientpopulasjoner.
3.1 Modell, metode og forutsetninger
Modellen har en syklus på 1 år og følger pasienten fra de er 55 år til de er 100 år eller
døde. Etter første syklus har de pasientene som har gjennomgått en primær hendelse, nye
risikorater og sannsynligheter for å bevege seg videre til sekundære hendelser og
helsetilstander.
Primær forebygging
I inngangen av modellen har ingen pasienter symptomer på kardiovaskulære sykdommer
(CVD). Alle individene – som har familiær hyperkolesterolemi - har imidlertid en risiko
for et eller flere av følgende primære CVD hendelser: hjerteinfarkt, slag, angina eller
hjertesvikt samt dødsfall relatert til kardiovaskulære årsaker eller andre årsaker. Risikoen
for disse hendelsene er i stor grad basert på data fra norske registre. Pasienter kan oppleve
mer enn en hendelse i løpet av det første året.
Etter disse primære hendelsene, blir pasientene tilegnet ulike sannsynligheter for å bevege
seg inn og ut av følgende helsetilstander: frisk, post AMI, post slag, post angina, moderat
slagsekvele, alvorlig slagsekvele, hjertesvikt (år en, to, tre og flere år), kardiovaskulært
relatert dødsfall, og dødsfall av andre årsaker. Alle «post» tilstandene er symptomfrie, men
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Sekundær forebygging
Ved sekundær forebygging settes helsetilstandene etter primær hendelse som startpunkt i
modellen. Basert på simuleringer i NorCad har Amgen antatt at blant pasienter med CVD
har 36% hatt hjerteinfarkt som primær hendelse, 47% har hatt angina og 17% har hatt slag.
Etter denne første hendelsen beveger pasientene seg til en av følgende helsetilstander
bestemt av en tildelt sannsynlighet: asymptomatisk CVD (post hjerteinfarkt, post slag eller
post angina), hjertesvikt, moderat eller alvorlig følgesykdom av slag og død. Når
pasientene er i en av disse tilstandene (unntatt død), har de en risiko for en ny (sekundær)
CVD-hendelse. Sekundære hendelser inkluderer de samme som primære og inkluderer i
tillegg nytt infarkt og forverret hjertesvikt. Disse risikoene er modellert som ettårssannsynligheter. Risikoen for sekundære CVD-hendelser er basert på data fra norske
registre og en rekke randomiserte studier. Risikoen er justert opp for å bedre representere
den typiske pasienten med en mer alvorlig helseprofil.
Overgangssannsynligheter er nærmere beskrevet i kapittel 3.1.1.
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Figur 2 NorCaD modellen med sekundære hendelser
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3.1.1 Overgangssannsynligheter
Første kardiovaskulære hendelse
Data fra FH-registeret5 utviklet av Oslo Universitetssykehus er anvendt for pasienter med
FH. En oversikt over kildene som er brukt ved aldersavhengig risiko for kardiovaskulære
hendelser for de andre pasientpopulasjonene er vist i tabellen under.
Tabell 2 Kilder – Risiko for kardiovaskulære hendelser

Data for hjerteinfarkt ble hentet fra Norsk Hjerteinfarktregister, og antas å være 80-85 %
komplett. På grunnlag av dette oppjusterte Amgen risikoen med 22 %. Datagrunnlaget for
slag, som ble hentet fra Hjerneslagregisteret, ble vurdert til å være 65 % komplett og
risikoen ble derfor oppjustert i henhold til det.
Sekundære hendelser
Risiko for sekundære hendelser ble hentet fra utenlandske registre og ulike studiedata.
Data ble hovedsakelig hentet fra utenlandske registre, kohortstudier, metaanalyser eller
RCT. Sannsynligheter basert på RCT (eller metaanalyser av RCT) ble av Amgen antatt å
være skjevfordelt nedover, og sannsynlighetene ble derfor justert opp med en faktor på 1,5
basert på antagelse. Tilsvarende ble aldersavhengig relativ mortalitetsrisiko antatt å synke
med en faktor på 2,2 % årlig.
Der kun 6-måneders data var tilgjengelig har firma antatt at årssannsynligheten for
hendelse er tilnærmet det dobbelte av hva som ble observert de første seks månedene.

5

UCCG registeret linket med CVDNOR
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3.1.2 Analyseperspektiv
Modellen tar et helsetjenesteperspektiv (uten indirekte kostnader) over hele livsløpet fram
til 100 år eller død, og diskonterer kostnader og nytte med 4 %.
3.1.3 Pasientpopulasjonen
Følgende pasientgrupper trukket ut fra RUTHERFORD-2, GAUSS-2 og LAPLACE-2 er
vurdert i modellen:
 Familiær hyperkolesterolemi (FH) med LDL-C over 2,6 mmol/L
 Sekundær forebygging hos pasienter med hyperlipidemi med LDL-C over 4,9 mmol/L
 Sekundær forebygging hos pasienter med diabetes og hyperlipidemi med LDL-C over
2,6 mmol/L
 Sekundær forebygging hos statin-intolerante pasienter med hyperlipidemi med LDL-C
over 2,6 mmol/L
Baseline risikofaktorer i modellen
Baseline risiko ble justert opp eller ned med en relativ risikofaktor basert på flere kilder.
Referanseverdiene for risikofaktorer reflekterer gjennomsnittet til populasjonen basert på
helseundersøkelser. Alle risikofaktorer antas å reduseres med alder med en faktor på 2,2 %
per år.
Tabell 3 Baseline risikofaktorer

Risikofaktor
Total kolesterol
Total kolesterol
Total kolesterol
Total kolesterol
Type 2 diabetes
Type 2 diabetes

Hendelse
Død slag
Slag
Død CHD*
CHD
Slag
CHD*

Relativ risiko
1,02
1,02
1,27
1,27
5,93
1,99 (menn)
3,12 (kvinner)

Kilde
SCORE (Conroy 2013)
Antagelse
SCORE (Conroy 2013)
Antagelse
Håheim og Njølstad
Huxley, 2006

*AMI, angina, hjertesvikt
3.1.4 Intervensjon
Evolokumab injiseres 140 mg hver 2.uke. Modellen legger til rette for at evolokumab gis i
2. linje (som tillegg til statin) og 3. linje (som tillegg til statin + ezetimib), eller som
monoterapi eller i kombinasjon med ezetimib for statinintolerante.
3.1.5 Komparator
Det er uklart hva som er Amgens hovedkomparator. Modellen muliggjør analyser med
placebo og ezetimib, med bakgrunnsbehandling som beskrevet over.
3.1.6 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Intervensjonseffekt
Effektdata i modellen er basert på de tre studiene RUTHERFORD-2, GAUSS-2 og
LAPLACE-2. Primært endepunkt er %- reduksjon i LDL-C. Risikoreduksjon i modellen
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gir gevinst til LDL-C nivået når 1 mmol/L, som er noe lavere enn dagens standard
behandlingsmål. For pasientpopulasjonene som inkluderer diabetespasienter finnes det
ikke relevante data, og firmaet antar derfor at nivået av LDL-C i denne pasientgruppen er
lik som for LAPLACE-2 studien.
Effekten som inngår i modellen for FH-pasientene, er hentet fra to ulike studier. Effekten
for evolokumab er hentet fra RUTHERFORD-2 studien, mens effekten av ezetimib
(bakgrunnsbehandling) er hentet fra LAPLACE-2.
Reduksjon i LDL-C fra studiene antas å redusere risikoen for CVD per mmol/L LDL-C
reduksjon slik som rapportert i CTTC (10) og deretter beregnet med en formel som
hensyntar LDL-nivået i forkant av studien, og reduksjon av LDL-nivået i studien.
Formel:
𝑅𝑅𝑒 = 𝑅𝑝 𝑥 𝐿𝐷𝐿
RRe = Relative rate of AMI or stroke (“treatment effectiveness”)
R= Reduction in rate per mmol/l from intervention
LDL= LDL level (mmol/l) before intervention
P = Percentage LDL reduction from intervention
Tabell 4 Inputdata for å beregne relativ risikoreduksjon for CV-hendelser for definerte pasientpopulasjoner

Baseline LDLC
(CCT, 2010)

FH (Rutherford-2)
4,0346797
Statinintolerant
6,472856
(GAUSS-2)
Diabetes (Laplace3,65575
2)
LDL>4,9
6,09539
(LAPLACE.2)
*Relative rate reduction

Effekt LDL-C
reduksjon
evolokumab

Effekt LDL-C
reduksjon
komparator
(ezetimib)
(LAPLACE-2)

RRR* Slag –
reduksjon per
mmol/L LDL
reduksjon
(CCT, 2010)

RRR* ACS/AMI reduksjon per
mmol/L LDL
reduksjon
(CCT, 2010)

61,31 %
57,1 %

17,81 %
17,81 %

0,69
0,69

0,71
0,71

72,25 %

17,81 %

0,69

0,71

72,25 %

17,81 %

0,69

0,71

Bivirkninger
Bivirkninger er ikke inkludert i modellen.
Helsenytte
Helsetilstandene i modellen er tilegnet QALY-vekter for kronisk sykdomstilstand og akutte
hendelser (11). For pasienter uten hendelse er det brukt svenske populasjonsverdier.
Tabell 5 QALY-vekter ved ulike helsetilstander

Helsetilstand

Helsenytte

Kilde

15/09467

Frisk 50-59
Frisk 60-69
Frisk 70-79
Frisk, over 80
Asymptomatisk etter slag, AMI eller angina
Følgetilstander slag (moderat/alvorlig)
Kronisk hjertesvikt
Død
Akutt Kardiovaskulær hendelse
Slag
Angina/Ami
Hjertesvikt
Frisk: asymptomatisk uten tegn på CVD
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Burström 2007
Burström 2007
Burström 2007
Antagelse
Matza 2014
Matza 2014
Matza 2014
Antagelse
Kilde
Matza 2014
Matza 2014
Matza 2014

3.1.7 Kostnader (input data)
Direkte kostnader
Legemiddelkostnad
Prisen som inngår i analysen er maks AUP for evolokumab Q2W. Kostnad for behandling
med ezetimib og statin var også inkludert. Legemiddelkostnadene i modellen er ekskludert
mva.
Helsetilstandskostnader
Enhetskostnader for de ulike helsetilstandene ble beregnet av Amgen og er basert på data
fra Den Norske Legeforening 2015a, DRG-prisliste HOD 2015 og Legemiddelverkets
prisliste. Ressursbruk ved behandling av de ulike helsetilstandene ble, i mangel av
registerdata ifølge Amgen, basert på ekspertuttalelse.
Tabell 6 Enhetskostnader

Helsetilstand
Asymptomatisk etter CVD-hendelse
Hjertesvikt første år
Slag moderat skade
AMI sykehusinnleggelse (sykehus med hjertelab)
AMI sykehusinnleggelse (sykehus uten hjertelab)
Hjemmesykepleie (f eks ved alvorlig slag)
Hendelse
Angina
AMI
Dødelig AMI
Slag
Hjertesvikt
Forverring av hjertesvikt
Nytt hjerteinfarkt

Kostnad (NOK)
2 134
25 242
55 120
92 333
152 792
897 519
Kostnad (NOK)
36 101
133 541
57 643
201 659
34 969
36 736
47 839

15/09467

LØ/Metodevurdering
og refusjon

24-06-2016

side
31/43

Administrasjonskostnader
Det er antatt at pasienter som blir behandlet med evolokumab vil besøke allmennlegen en
gang mer per år, og i tillegg ta en rekke laboratorietester. For dette har firmaet lagt inn en
kostnad på 481 NOK per år, og disse kommer i tillegg til andre oppfølgingskostnader for
de ulike pasientgruppene.
Kostnader ved rutineundersøkelser
Amgen har ikke inkludert kostnader ved rutineundersøkelser. Amgen mener at slike
kostnader vil påløpe uavhengig av behandlingsvalg.
Indirekte kostnader
Det er ikke inkludert indirekte kostnader i modellen.
3.2 Resultater
Resultatene presentert under er firmaets hovedanalyse med den forhåndsestimerte
maksimalprisen (før Repatha fikk maks AUP) for behandling med evolokumab for hver av
de fire definerte pasientgruppene.
3.2.1 Kostnadseffektivitet
Kostnad per kvalitetsjusterte leveår (QALY) for evolokumab som kombinasjonsbehandling
i tredjelinje i Amgens analyse, rangerer fra 252 000 kroner til 453 000 kroner avhengig av
den modellerte pasientgruppen.
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Tabell 7 Resultat kostnadseffektivitet fra søkers analyse

3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Sensitivitetsanalyser
Det er utarbeidet «cost-effectiveness acceptability curves» (CEACs) som indikerer at med
en betalingsvillighet per QALY på 588 000 NOK er sannsynligheten for at behandling med
evolokumab er kostnadseffektiv på over 90 %, bortsett fra for pasientgruppen med diabetes
(ca 50 %).
For å belyse usikkerheten ved parameterne er det også utført «Expected value for perfect
parameter information» (EVPPI) analyse. For pasienter med familiær hyperkolesterolemi
indikerer EVPPI-analysen at usikkerhet vedrørende virkning av LDL-kolestrolnivå på
risiko for slag og hjerteinfarkt er viktigst for IKER.
Scenarioanalyse
I en scenarioanalyse undersøkte Amgen effekten av adherence, og IKER ble som forventet
noe lavere ved non-adherence.
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Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse

3.4.1 Relevans av analysen mht søkt PICO
Pasientpopulasjon
 HeFH
Søkers hovedanalyse skiller ikke på primær- og sekundærprofylakse for FH-pasienter.
Gjennomsnittsalder ved simuleringsstart i modellen er 55 år, noe som er høyt ettersom at
primære FH pasienter trenger behandling allerede fra ung alder.
Risiko for mortalitet/morbiditet som inngår i modellen er basert på data fra det norske FHregisteret som har data for pasienter med ekstra høy risiko, blant annet kjennetegnet av høy
alder, sen diagnose, sen behandlingsoppstart, ikke optimal statinbehandling i bunn, allerede
etablert CVD og høy andel røykere. Risiko for CVD varierer mellom primær og sekundær
behandlete pasienter (12, 13). Legemiddelverket mener at dataene fra FH-registeret i liten
grad er representative for primærprofylakse pasienter som trolig har en lavere risiko.
 Pasienter med høy kardiovaskulær risiko (sekundærprofylakse)
Startalder i modellen er 55 år. Selv om gjennomsnittlig alder for første hjerteinfarkt i
Norge er 68 år for menn og 76 år for kvinner, kan det likevel være relevant at pasientene
som er aktuelle for evolokumab er yngre. Pasientgruppen vil i praksis være heterogen med
tanke på alder. Samtidig diabetes og andre risikofaktorer vil trolig trekke alder ned.
Samtidig ser vi at andelen med CV-hendelser i de kliniske studiene er nokså lav, og slik
sett har studiepopulasjonen mer primærprofylakse-karakteristika.
Legemiddelverket mener at det ikke synes hensiktsmessig å trekke fram diabetespasientene
som en egen subgruppe i den helseøkonomiske analysen. Diabetespasientene er ikke særlig
belyst i de kliniske studiene. Andelen diabetespasienter synes mer relevant som en ekstra
risikofaktor i kohorten med høy risiko i sekundærprofylakse. Legemiddelverket mener
også at gruppen med LDL-C baseline cut-off på 4,9 mmol/L er arbitrær, og ikke er egnet
som en egen subpopulasjon i analysen da cut-off for sekundærprofylaksepasienter i
retningslinjene er 1,8 mmol/L.
Intervensjon og komparator
Legemiddelverket har valgt å legge intervensjonsarmen som tredjelinje til grunn for våre
vurderinger ettersom det er i samsvar med legemidlets plass i behandlingsforløpet for
pasienter i Norge. Rosuvastatin + ezetimib er anbefalt behandling for de aktuelle FHpasienter i Norge i dag, men i modellen inngår kun atorvastatin og da ikke i høyeste
dosering.
Hovedkomparator som Legemiddelverket legger til grunn er placebo/ingen behandling
med ezetimib + statin som bakgrunnsbehandling (kun ezetimib for statinintolerante).
Utfallsmål
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Vi godtar reduksjon i LDL-C som surrogatendepunkt for CVD reduksjon slik vi tidligere
har gjort i refusjonssaker for lipidsenkende behandling. Antagelsen om sammenheng
mellom LDL-C reduksjon og reduksjon i CV-risiko/død er imidlertid beheftet med
betydelig usikkerhet:





Om PCSK9-hemmere kan forventes å ha samme langtidseffekt på CV-risiko av
redusert LDL-C som det foreløpig er påvist for statiner (CTTC) og ezetimib
(IMPROVE-IT).
Om de påviste effektene på LDL-C reduksjon vil forholde seg konstant over et helt
livsløp.
Om reduksjon av LDL-C vil gi samme risikoreduksjon uansett pasientalder,
tidligere CV-hendelser, komorbiditet eller andre faktorer.
Om effektdataene også er representative når pasienten er optimalt behandlet i bunn.

Det mangler foreløpig data for punktene ovenfor.
3.4.2 Modellstruktur
At modellen er basert på i hovedsak norske registerdata kan være en fordel i forhold til
tidligere brukte risikoligninger (f eks Framingham ligningen) som ikke er sensitiv for
geografiske forskjeller i risikonivå.
Legemiddelverket har ikke tidligere selv validert NorCaD-modellen inngående, men har
godtatt modellen som referanse spesielt for bruk av kostnader i andre refusjonssaker.
Likevel bør en være oppmerksom på potensielle svakheter som kan følge av at modellen
ikke er utviklet for å utføre helseøkonomiske analyser for ett spesifikt legemiddel.
Modellen fremstår som kompleks, uoversiktlig og lite transparent. Etter en gjennomgang
av den delen av modellen vi har mottatt, tilhørende informasjon, klokkestopp og to
arbeidsmøter med de aktuelle parter mener Legemiddelverket at modellen ikke er egnet for
Legemiddelverkets vurdering av kostnadseffektivitet i denne saken.
3.4.3 Overgangssannsynligheter
Det kan være en fordel med NorCaD-modellen at den i hovedsak benytter norske
registerdata istedenfor generelle risikoligninger. De norske registerdataene er angivelig
underrapporterte og sannsynlighetene er derfor justert opp. Dette bringer inn usikkerhet.
Legemiddelverket har bedt om utfyllende opplysninger om hvordan disse justeringene
påvirker modellen. Amgen mener at de ved hjelp av justeringene får minst bias og at
ujusterte registerdata underestimerer risikoen for CVD. Ved justering antar Amgen at
underrapportering er tilfeldig. Hvis underrapporteringen gjelder mindre alvorlige hendelser
(f eks at det foreligger uenighet om at det har vært et tilfelle), så kan justeringen føre til en
overestimert risiko for CV-hendelser. Hvis vi anvender ujusterte registerdata påvirker dette
kostnadseffektiviteten lite, og vi har derfor valgt å ikke fokusere på dette videre.
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3.4.4 Effekt- og helsenyttedata i modellen
Effekt
Nedgang i LDL-C hentes fra studiene (RUTHERFORD-2, GAUSS-2 og LAPLACE-2),
der evolokumab i hovedsak gis i andrelinje, og studiepopulasjonen skiller seg noe fra
omsøkt pasientpopulasjon. Legemiddelverket mener imidlertid at effekten er konsistent på
tvers av pasientpopulasjonene og at effekten av legemidlene er troverdig også med
modellens forutsetninger.
Imidlertid mener Legemiddelverket at effektstørrelsen av evolokumab og ezetimib som er
brukt i modellen er usikker for flere av undergruppene i modellen. Det er noe avvik
mellom studiepopulasjon/behandling gitt i studiene og pasientgruppen/behandlingen i den
helseøkonomiske analysen. Ut fra publiserte studiedata fremstår effektstørrelsene som noe
vilkårlig valgt, og tilsynelatende er tallene hentet fra ulike studier og det er ikke justert for
dette. Både beskrivelsen og detaljer vedrørende beregninger er mangelfulle.
Amgen anvender CTTC 2010 (10) i modellen. Legemiddelverket mener imidlertid at siste
utgaven av CTTC 2012 (1) bør anvendes.
Nyttevekter
Legemiddelverket anser det som positivt at nyttevektene er hentet fra en metaanalyse, men
etter Legemiddelverkets egne søk synes det å være en del betydelige forskjeller i
litteraturen. Firmaet begrunnet valg av QALY-vekter kort med at det passer den globale
modellen til Amgen. Vi etterspurte en oversikt over litteratursøket og en grundigere
redegjørelse for valget.
3.4.5 Kostnadsdata
Kostnadsdata brukt i NorCaD-modellen er tidligere validert og oppdatert til 2015. De
kostnader som er relevante spesifikt for refusjonssøknaden er redegjort for og synes å være
plausible. Legemiddelverket har noen mindre innvendinger til noen av kostnadene, men
disse er av liten betydning for resultatet.
3.4.6 Resultater av analysen
Legemiddelverket anser søkers beregnede IKER for de ulike pasientgruppene som svært
usikker. Vi mener analysen bygger på noen svakt dokumenterte antagelser, og har ikke hatt
mulighet til å validere resultatene. Legemiddelverket har derfor gjort egne beregninger som
omtales nærmere i kapittel 3.6.
3.4.7 Prosess
Legemiddelverket har hatt flere møter med de aktuelle parter i denne saken for å få
oversikt over og innsikt i modellen. Dette har vært nødvendig av flere grunner. Saken og
modellen er kompleks. Modellen er programmert i et software som er lite brukt. Modellen
inneholder mange flere parametere enn hva som faktisk er i bruk - med uklar og
manglende informasjon om parameterens funksjon i modellen. Den innsendte
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modellrapporten som følger søknaden er også noe mangelfull som støttende informasjon
og redegjørelse for sentrale valg i modellen.
I NorCaD-modellen er mye input basert på eldre studier, antagelser og ulike justeringer.
Oppgitte referanser er mangelfulle. Det er tilsynelatende heller ikke utført nye litteratursøk
de senere år. At input framstår som uoversiktlig og potensielt lite oppdatert er
problematisk i lys av at det kardiovaskulære fagfeltet har vært under sterk utvikling det
siste tiåret. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om disse tallene er de mest
relevante i dag. Vi etterspurte også relevante sammenligninger med litteratur eller andre
land som kan styrke plausibiliteten til registrene og de ulike justeringene. Amgen kunne
ikke finne en kilde på dette. Legemiddelverket har imidlertid fått kjennskap til flere
utenlandske registre og alternative studier som kunne ha vært vurdert som relevante for
modellen. Legemiddelverket har etterspurt en grundigere redegjørelse for flere valg og
antagelser i modellen samt bedre dokumentasjon på vesentlige usikre momenter. Ikke alle
spørsmål har blitt besvart.
Etter en gjennomgang av den delen av modellen vi har mottatt, tilhørende informasjon,
klokkestopp og arbeidsmøter med de aktuelle parter mener Legemiddelverket at modellen
ikke er egnet for vår vurdering av kostnadseffektivitet i denne saken.
Legemiddelverket mener her ikke noe om bruken av NorCaD-modellen til de formål den er
laget for. Imidlertid har modellen og den medfølgende informasjonen slik den er presentert
for oss i denne refusjonssøknaden vist seg uegnet gitt den tid vi har til disposisjon. Dette
ble kommunisert i et dialogmøte med Amgen. I samme møte ble det også diskutert at
Legemiddelverket mener det er en klasseeffekt for PCSK9-hemmerne med den
effektdokumentasjonen som nå foreligger. Som en konsekvens av dette valgte vi å se på
begge PCSK9-hemmerne som har søkt forhåndsgodkjent refusjon i det samme
helseøkonomiske rammeverket. I møtet med Amgen ble det likevel åpnet opp for at de
kunne sende inn den internasjonale modellen de har brukt i metodevurderinger i andre land
som støttende modell.
3.5 Firmaets støttende modell
For å støtte opp den innsendte hovedmodellen sendte Amgen inn en internasjonal modell
mot slutten av Legemiddelverkets vurdering. Etter en enkel gjennomgang av ny modell
anser Legemiddelverket at denne er akseptabel for en refusjonsvurdering.
Pasientpopulasjonene som inngår i modellen avviker noe fra hovedanalysen. De ulike
analysene belyser disse pasientpopulasjonene:
- HeFH pasienter ≥ 4 mmol/L med komparator ezitimib
o IKER: 546 018 NOK
- HeFH pasienter ≥ 2,5 mmol/L med komparator placebo
o IKER 375 217 NOK
- Sekundærprofylakse statinintolerante ≥ 2,5 mmol/L med komparator placebo
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o IKER: 421 466 NOK
Sekundærprofylakse svært høy risiko ≥ 2,5 mmol/L med komparator placebo
o IKER: 636 220 NOK

Legemiddelverket anser at analysen mot ezetimib ikke er relevant i hht forventet bruk av
evolokumab i klinisk praksis. Legemiddelverket har gjort endring i støttende modell som
gir en mer representativ IKER. Se kapittel 3.6.
3.5.1 Firmaets nettverksmetaanalyse
Amgen har sendt inn resultater fra en egen metaanalyse hvor evolokumab sammenlignes
med alirokumab. Firmaet har ikke levert inn fullstendig analyse, Legemiddelverket har
derfor ikke hatt muligheten til å validere denne. Legemiddelverket legger derfor ikke vekt
på disse resultatene.
3.6 Legemiddelverkets egne beregninger
Legemiddelverket har gjort én endring i støttemodellens forutsetninger, oppdaterte tall for
risiko for CV-hendelser (CTTC, 2012). Resultater fra analysen viser da at behandling med
evolokumab ikke er kostnadseffektivt. Dette er i tråd med resultatene fra en lignende
modell i tilsvarende sak. Legemiddelverket mener derfor at vi har tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag for å avslå refusjonssøknaden for evolokumab. Dette er en av
grunnene til at Legemiddelverket ikke har funnet det hensiktsmessig å vurdere den sist
innsendte modellen (støttemodellen) og alle forutsetningene inngående. I tillegg har
følgende betraktninger spilt en viktig rolle:
Amgens nye modell har mange likhetstrekk med den innsendte modellen for alirokumab
(Sanofi). I følge en publisert metaanalyse foreligger det nå ikke data som tilsier at den ene
PCSK9-hemmeren har mer klinisk relevant effekt enn den andre (8). Legemiddelverket
mener vurderinger av relativ effekt og kostnadseffektivitet for de to PCSK9-hemmerne bør
ses i sammenheng, da vi regner med en klasse-effekt av legemidlene og de forventes å tas i
bruk på samme måte i klinisk praksis.
Legemiddelverkets egne beregninger viser følgende: Legemiddelverket understreker at de
oppgitte IKERs kun er å betrakte som beslutningsgrunnlag for om evolokumab er
kostnadseffektiv behandling eller ikke i omsøkt pasientpopulasjon. De reelle IKERs vil
trolig ligge høyere enn angitt dersom modellen blir tilstrekkelig tilpasset.
-

HeFH pasienter ≥ 2,5 mmol/L med komparator placebo
o IKER 539 736 NOK
Sekundærprofylakse statinintolerante ≥ 2,5 mmol/L med komparator placebo
o IKER: 765 391 NOK
Sekundærprofylakse svært høy risiko ≥ 2,5 mmol/L med komparator placebo
o IKER: 916 000 NOK
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3.7 Oppsummering
I søkers hovedanalyse (NorCaD) viser analysen at evolokumab er kostnadseffektiv
sammenlignet med ezetimib og placebo for de ulike pasientgruppene. Legemiddelverket
har ikke kunnet etablere en IKER med NorCaD-modellen fordi modellen var lite
transparent og fleksibel. Resultatene var basert på en rekke antagelser og justeringer som
ikke kunne valideres. Søker sendte senere inn en støttende modell. Resultatene fra denne
viser at behandling med evolokumab ikke er kostnadseffektivt, selv uten de nødvendige
tilpasninger i støttemodellen som trolig vil øke IKER ytterligere. Resultatet samsvarer med
det som ble vist for den andre PCSK9- hemmeren og styrker dermed Legemiddelverkets
konklusjon.
Kostnadseffektiviteten er undersøkt for ulike, mindre pasientgrupper innenfor godkjent
indikasjon. Man kan trolig oppnå akseptable IKERe ved å kjøre modellen med tilpassede
input, eksempelvis svært høye LDL-C nivåer. Imidlertid innebærer dette begrensninger i
form av refusjonsvilkår som kan være lite klinisk relevante og vanskelig å følge opp i
klinisk praksis. Videre medfører dette at dersom evolokumab benyttes utenfor vilkårene vil
bruken ikke bli kostnadseffektiv.
Legemiddelverket mener at analysen viser at det er sannsynlighetsovervekt for at
evolokumab ikke er en kostnadseffektiv behandling for pasienter med primær
hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) i de aktuelle
pasientpopulasjonene, og at det faglige kriteriet i legemiddelforskriftens §14-13 om
kostnadseffektivitet ikke er oppfylt.

4
4.1

DISKUSJON
Refusjonsverdighet i hht legemiddelforskriften

Hyperkolesterolemi anses å oppfylle Legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht.
alvorlighet. Det er som regel nødvendig med forebyggende behandling over lang tid for å
forhindre kardiovaskulære hendelser. Legemiddelforskriftens § 14-13 faglige kriterier mht.
varighet anses som oppfylt.
Evolokumab har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant reduksjon i LDL-C
nivå i de aktuelle pasientpopulasjonene og tilfredsstiller dermed kriteriene i
Legemiddelforskriftens § 14-13.
Legemiddelverket mener det er sannsynlighetsovervekt for at evolokumab ikke er en
kostnadseffektiv behandling for pasienter med primær hyperkolesterolemi (heterozygot
familiær og ikke-familiær) i de aktuelle pasientpopulasjonene, og at det faglige kriteriet i
legemiddelforskriftens §14-13 om kostnadseffektivitet ikke er oppfylt.
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4.2 Faktorer som kan påvirke kostnadseffektiviteten
Momenter som kan bidra til at kostnadseffektiviteten er bedre enn beregnet:
- Dersom langtidsdata for evolokumab på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet
viser bedre effekt enn antatt.
- Dersom LDL-C ved oppstart er høyere.
- Dersom legemiddelprisen senkes.
Momenter som kan bidra til at kostnadseffektiviteten er dårligere enn beregnet:
- Dersom langtidsdata fra evolokumab avdekker hittil ukjente bivirkninger
- Dersom langtidsdata for evolokumab på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet
viser dårligere effekt enn antatt.
- Dersom behandlingen i praksis gis til pasienter som ikke er optimalt behandlet i
bunn, har lavere risiko for CV-hendelser eller er yngre enn modellert.

5

BUDSJETTKONSEKVENSER

I budsjettvirkningene ser vi på forventede legemiddelkostnadene ved å innføre PCSK9hemmerne på forhåndsgodkjent refusjon og trekker fra kostnadene dersom PCSK9hemmerne ikke blir finansiert av folketrygden.
Legemiddelverket har valgt å vurdere budsjettvirkningene av forhåndsgodkjent refusjon
for hele PCSK9-markedet samlet. Tall fra Reseptregisteret viser at det totalt er ca. 500 000
brukere av lipidsenkende behandling i 2015. Oppgjørstall fra Helfo viser at med dagens
vilkår for individuell stønad var det ca. 140 pasienter som hentet ut PCSK9-hemmere i
perioden januar – mars 2016. Dagens vilkår for individuell stønad åpner kun FH-pasienter
med gentest.
Firma har plukket ut noen mindre subgrupper for å eksemplifisere høy-risikopasienter i den
helseøkonomiske analysen. Legemiddelverket tar utgangspunkt i tre hovedgrupper av
pasienter: etablert kardiovaskulær sykdom, FH og statinintolerante. Særlig er antallet
statinintolerante pasienter usikkert å anslå. Det er i dag ikke klare kriterier for å definere
statinintoleranse i klinisk praksis og det er høy risiko for refusjonsutglidning. Kliniske
eksperter har anslått at 5-10% av pasientene er ekte statinintolerante, men i klinisk praksis i
dag er andelen som anses statinintolerante trolig om lag 20%. Dersom vi legger til grunn
krav om klinisk utredning av statinintoleranse kan dette kontrolleres bedre.
Legemiddelverket har også sett på antall brukere av intensiv statinbehandling og ezetimib i
dag for å estimere hvor mange som ikke kommer i mål på dagens behandling, og hvor rask
innfasing de nyere kombinasjonene har hatt.
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Det forventes langtidsdata på effekter av PCSK9-hemmerne på morbiditet og mortalitet i
2017. Forskrivning av PCSK9-hemmerne vil være avhengig av hva disse resultatene viser.
Legemiddelverket legger til grunn at PCSK9-hemmerne forskrives nøkternt inntil
langtidsdata på effekter og bivirkninger er dokumentert og siden slike data allerede er vist
for statin og ezetimib. Vi antar at fastlegene er prisbevisste og nøkterne i sin forskriving
etter vilkår.
Legemiddelverkets budsjettberegninger legger til grunn følgende:








PCSK9-hemmerne samlet (100% markedsandel)
Avrundet årskostnad per pasient: 70 000 NOK
o Årskostnad alirokumab: 69 234 NOK
o Årskostnad evolokumab: 70 396 NOK
Innfasing de første årene er ment illustrativt da dette er usikkert. Det er
merkostnaden i år 5 som angir bagatellgrensen og hvor antagelig hovedandelen av
nye pasienter er veletablert i ordningen. Dette betyr at i praksis er merkostnaden per
år litt lavere enn hva som er estimert i tabellen under fordi ikke alle pasienter per år
er fullbehandlet hele første året sitt.
Antatt at andelen høyrisiko FH-pasienter i hht dagens vilkår for individuell refusjon
er omtrent halvparten av generell refusjon.
Forskrivning utført av fastleger
Definerte kriterier for å fastslå statinintoleranse

Tabell 8 Antall pasienter dersom PCSK9-hemmerne innvilges forhåndsgodkjent refusjon

Pasienter
FH
Etablert CVD
Statin intolerante
Totalt

År 1
400
500
400
1 300

År 2
700
2 000
8 00
3 500

År 3
1 000
4 000
1 200
6 200

År 4
1 300
6 000
1 600
8 900

År 5
1 500
8 000
2 000
11 500

Tabell 9 Antall pasienter dersom PCSK9-hemmerne ikke innvilges forhåndsgodkjent refusjon

Pasienter*
FH

År 1

År 2
200

År 3
350

År 4
500

År 5
650

750

*Vilkår for individuell stønad åpner pr i dag kun for FH-pasienter

Tabell 10 Budsjettvirkninger dersom PCSK9-hemmerne innvilges forhåndsgodkjent refusjon oppgitt i million kroner

Pasienter
FH
Etablert CVD
Statin intolerante
Totalt forventet salg
Fratrekk 10% egenandel
Fratrekk individuell
refusjon
Merkostnad

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

28
35
28
91
9,1
14

49
140
56
245
24,5
24,5

70
280
84
434
43,4
35

91
420
112
623
62,3
45,5

105
560
140
805
80,5
52,5

67,9

196

355,6

515,2

672
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Dette tyder på at konsekvensene for folketrygdens legemiddelbudsjett av å innføre PCSK9hemmerne i ordningen for forhåndsgodkjent refusjon vil overstige bagatellgrensen på 25
millioner kroner år fem.
Ut i fra vurderingen foran, mener Legemiddelverket at virkningene på folketrygdens
legemiddelbudsjett vil overstige bagatellgrensen på 25 millioner kroner fem år etter
innvilget forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelforskriften§14-15 mht merkostnad og
bagatellgrense anses ikke som oppfylt.

6

KONKLUSJON

Det er flere faktorer som påvirker vurderingen av kostnadseffektivitet for PCSK9hemmerne. Etter en totalvurdering av usikkerhet rundt sentrale antagelser tilsier at det med
dagens IKER ikke er sannsynlighetsovervekt for at behandling med evolokumab (Repatha)
oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent refusjon.

Statens legemiddelverk, 24-06-2016

Kristin Svanqvist (e.f.)
seksjonssjef

Saksbehandlere:
Marianne Rolstad
Anne Marthe Ringerud
Christina Sivertsen
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Anja Schiel
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