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FORORD
Implementering av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten skal bidra til
at nye metoder som er aktuelle å innføre i spesialisthelsetjenesten blir vurdert på en systematisk måte i
forhold til effekt og sikkerhet, samt konsekvenser for helsetjenesten og samfunnet før disse tas i
rutinebruk. Hovedlinjene i det nye systemet er beskrevet i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 og
Stortingsmelding 10 (2012-2013), God kvalitet – trygge tjenester. De regionale helseforetak, Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet samarbeider om
oppgavene knyttet til etablering og implementering av det nye systemet. Samlet skal nasjonalt system for
innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten bidra til rasjonell bruk av ressursene i helsetjenestene.
Statens legemiddelverk har fått tildelt ansvar for utarbeidelse av hurtige metodevurderinger av
enkeltstående legemidler. En hurtig metodevurdering er en systematisk kunnskapsoppsummering basert
på forskning om effekt og sikkerhet samt vurdering av konsekvenser. For legemidler vil det som oftest
dreie seg om budsjettkonsekvenser eller ressursallokering. Bevisbyrden knyttet til dokumentasjon for
effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos MT-innehaver for aktuelt legemiddel.
Legemiddelverket kan, ved behov, gi veiledning til legemiddelfirmaene.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, angitt ressursbruk
samt gitte forutsetninger for analysen utarbeidet av MT-innehaver, og de presenterte resultater.
Legemiddelverket utfører 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.
Legemiddelverket vurderer relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator.
Legemiddelverket vurderer ikke den nytte risiko balanse som allerede er utredet under
markedsføringstillatelse prosedyre. Informasjon om dette kan finnes hos EMA.
Metodevurderingene av legemidler skal understøtte kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring, og
prioriteringer som gjøres på Helseforetaksnivå. Legemiddelverket har ingen beslutningsmyndighet i dette
systemet.
Alle våre vurderinger publiseres og rapportene er tilgjengelig for allmennheten
(www.legemiddelverket.no).
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OPPSUMMERING
Formål
Hurtig metodevurdering av legemiddelet Roactemra (tocilizumab). Legemiddelverket har vurdert klinisk
effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av Roactemra i henhold til bestilling (ID2017_023:
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tocilizumab (RoActemra) til
behandling av kjempecellearteritt) og godkjent preparatomtale. Vurderingen tar utgangspunkt i
dokumentasjon innsendt av Roche.
Bakgrunn
Roactemra er et legemiddel til behandling av kjempecellearteritt. Den generelle kliniske effekten ved
behandling av kjempecellearteritt er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. Om lag
100 pasienter er aktuelle for behandling av kjempecellearteritt med Roactemra hvert år i Norge.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Legemiddelverket mener at effekten er godt dokumentert. Tocilizumab har i kliniske studier vist at det
reduserer sykdomsaktivitet og tilbakefall hos pasienter med kjempecellearteritt sammenlignet med
prednisolon, så lenge pasienten står på behandlingen. Den kliniske studien viste også at pasientene
brukte mindre prednisolon enn pasienter som ikke fikk tocilizumab.
Alvorlighet og helsetap
Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av behandlingen.
Legemiddelverket har beregnet at kjempecellearteritt for denne populasjonen behandlet med
prednisolon har et absolutt prognosetap (APT) på under 1 QALY.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av Roactemra står i et rimelig forhold til den
nytten behandlingen gir.
I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med dagens legemiddelpriser (maks AUP eks mva)
er merkostnad for Roactemra, sammenlignet med prednisolon:
3,6 millioner NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY).
Legemiddelverkets totalvurdering
Legemiddelverket mener at når man tar hensyn til alvorlighet, klinisk relevant effekt og
kostnadseffektivitet samt usikkerhet i analysene oppfyller ikke Roactemra kriteriene for å kunne
anbefales å tas i bruk.
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3-SIDERS SAMMENDRAG
Metode
Hurtig metodevurdering av legemiddelet RoActemra (tocilizumab) til behandling av kjempecellearteritt
Legemiddelverket har vurdert klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av toklizumab i
henhold til bestilling (ID2017_023:Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for
tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt)) og godkjent preparatomtale.
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Roche.
Pasientgrunnlag i Norge
Kjempecellearteritt rammer i all hovedsak eldre pasienter. I Norge antas det at 270-600 personer i året
rammes av kjempecellearteritt, og at om lag 100 av disse er aktuelle for behandling med tokalizumab.
Alvorlighet og prognosetap
Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av behandlingen.
Legemiddelverket har beregnet at kjempecellearteritt for denne populasjonen behandlet med
prednisolon har et absolutt prognosetap (APT) på under 1 QALY.
Behandling i norsk klinisk praksis
I norsk klinisk praksis behandles kjempecellearteritt med kortikosteroider. Det er viktig at den tidlige
behandlingen er tilstrekkelig kraftig. Forventet behandlingslengde med tocilizumab er ett år, og kan
redusere bruken av kortikostereoider.
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis
Effekten av tocilizumab (i kombinasjon med kortikosteroider) ble sammenlignet med kortikostereoider
alene/som monoterapi i den randomiserte kliniske studien GiACTA. Pasientene ble randomistert til å
motta tocilizumab 162 mg (hver uke eller annenhver uke, i kombinasjon med prednison), eller til
prednison som monoterapi. Pasientene ble behandlet med tocilizumab i 52 uker i denne studien.
Pasienter med aktiv sykdom kunne fortsette behandlingen med tocilizumab i en egen oppfølgningsstudie.
Tocilizumab har i kliniske studier vist at det reduserer sykdomsaktivitet og tilbakefall hos pasienter med
kjempecellearteritt så lenge pasienten står på behandlingen. Den kliniske studien viste også at pasientene
brukte mindre prednisolon enn pasienter som ikke fikk tocilizumab.

Sikkerhet
Den viktigste vanlige bivirkningen av tokalizumab er økte infeksjonsrisiko. Prednisolon har en rekke
bivirkninger inkludert økt bruddrisiko og økt fare for å utvikle diabetes. Dette er tatt hensyn til i den
innsendte analysen.
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Absolutt prognosetap
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Apotekets utsalgspris
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C-reaktivt protein

DMARDs

Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler
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De europeiske legemiddelkontoret
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European Public Assessment Report

EQ-5D
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Erytrocytt sedimentasjosrate
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Interleukin-6
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Markedsføringstilatelse

Mva

merverdiavgivt

NOK

Norske kroner

PBO
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TCZ

Tocilizumab
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BAKGRUNN
1.1 PROBLEMSTILLING
I denne metodevurderingen sammenligner Legemiddelverket kostnadene og effekten av tokalizumab gitt
sammen med prednisolon, med kostnadene og effekten av prednisolon alene hos pasienter med
kjempecellearteritt.

1.2 KJEMPECELLEARTERITT
Kjempecellearteritt (GCA) er en kronisk betennelse (vaskulitt) i store blodårer, som oftest blodårene til
hjernen, og spesielt tinninglappen (temporalarteriene). Den rammer i all hovedsak pasienter over 50 år.
Kvinner rammes mer enn dobbelt så ofte som menn. De vanligste symptomene er hodepine,
tyggesmerter og nedsatt almenntilstand, og dersom tilstanden ikke behandles kan den føre til
synsforstyrrelser og plutselig innsettende blindhet. Sykdommen er episodisk, og pasientene kan ha ett
eller flere oppbluss av sykdommen [1, 2].
Forekomsten av av kjempecellearteritt varierer i ulike deler av verden. Norge har en av de høyeste
rapporterte forekomstene i verden, med en forekomst på 16 til 36 tilfeller per 100 000 innbyggere hos
befolkningen over 50 år. I Norge tilsvarer dette 270-600 personer i året [3-5].

1.3 ALVORLIGHETSGRAD OG PROGNOSETAP
Alvorlighetsgraden kan påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av behandlingen.
Da kan det være nyttig å benytte en kvantitativ metode for å gradere alvorligheten for pasienter med
kjempecellearteritt. Legemiddelverket har gjort tentative beregninger av alvorlighetsgrad. Disse finnes i
Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger.
Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap under en QALY.
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1.4 BEHANDLING AV KJEMPECELLEARTERITT
1.4.1


Behandling med tocilizumab[6]
Indikasjon
RoActemra er indisert til behandling av kjempecellearteritt (GCA) hos voksne pasienter.
RoActemra er også indisert til behandling av revmatoid artritt.







1.4.2

Virkningsmekanisme
Tocilizumab binder spesifikt til både løselige og membranbundne interleukin-6 (IL-6)-reseptorer.
Det er vist at tocilizumab inhiberer sIL-6R- og mIL-6R-mediert signalisering. IL-6 er et pleiotropisk
proinflammatorisk cytokin som produseres av en rekke celletyper, inkludert T- og B-celler,
monocytter og fibroblaster og fremmer ulike betennelsestilstander.
Dosering
Anbefalt dose er 162 mg subkutant én gang hver uke, i kombinasjon med gradvis nedtrapping av
glukokortikoider. Tocilizumab kan brukes alene etter seponering av glukokortikoider.
Monoterapi med tocilizumab skal ikke brukes til behandling av akutt tilbakefall.
Basert på at kjempecellearteritt er en kronisk sykdom, bør behandling utover 52 uker bestemmes
med hensyn på sykdomsaktivitet, legens skjønn og pasientens valg.
Bivirkninger
De hyppigst rapporterte bivirkningene (forekom hos ≥ 5 % av pasientene behandlet med
tocilizumab som monoterapi eller i kombinasjon med DMARDs) var øvre luftveisinfeksjoner,
nasofaryngitt, hodepine, hypertensjon og økt ALAT. De mest alvorlige bivirkningene var alvorlige
infeksjoner, komplikasjoner til divertikulitt, og overfølsomhetsreaksjoner.
Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis

I norsk klinisk praksis behandles kjempecellearteritt med kortikosteroider. Det er viktig at den tidlige
behandlingen er tilstrekkelig kraftig. Dersom pasienten har synsforstyrrelser brukes metylprednisolon
500-1000 mg intravenøst. Hvis ikke starter behandlingen med prednisolon 40 – 60 mg de første to ukene,
og dosen trappes deretter langsomt ned over måneder og år. Dersom det er ønskelig med lavere forbruk
av prednisolon kan metotreksat eller leflunomid brukes [1, 7].
1.4.3 Komparator
Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for denne metodevurderingen
er prednisolon.
1.4.4



Behandling med prednisolon [8]
Indikasjon
Alvorlige lidelser der først og fremst antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt tilsiktes
Virkningsmekanisme
Prednisolon er et syntetisk glukokortikoid med antiinflamatorisk og immunmodulerende effekt.
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Prednisolon har fem ganger sterkere antiinflamatorisk effekt enn kortisol, men noe lavere
mineralkortikoid (saltretinerende) effekt.
Dosering
Doseringen er individuell. Initialt til voksne: 5-100 mg eller mer om nødvendig. Gradvis reduksjon
til laveste vedlikeholdsdose
Bivirkninger
De viktigste bivirkningene knyttet til prednisolonbruk er:
o infeksjoner,
o redusert bentetthet med påfølgende økt bruddfare,
o endringer i stoffskiftet, blant annet Cushings syndrom og diabetes mellitus
o Psykiske bivirkninger som humørsvigninger og søvnløshet
De fleste bivirkningene vil være avhengig av dosen som blir brukt.
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DOKUMENTASJON FOR Å VISE RELATIV EFFEKT
Studiene som inngår i den helseøkonomiske analysen er de samme som ligger til grunn for
markedsføringstillatelsen.

2.1 OVERSIKT OVER RELEVANTE, INNSENDTE STUDIER
Følgende studier ble identifisert, og er relevante for metodevurderingen.

For å belyse langtidseffekter og langtidsforbruk av glukortikoider har Roche brukt en amerikansk
forsikringsdatabase (MarketScan). MarketScan-studien inkluderte 4804 pasienter over 50 år med
kjempecellearteritt som i gjennomsnitt ble fulgt opp i knapt fire år. Studiens primære endepunkter var
kortisonforbruk og kortisonrelaterte bivirkninger.
Pågående studier
Det pågår for tiden en oppfølgingsstudien til GiACTA-studien, hvor de samme pasientene følges videre.
Data for denne studien er ikke sendt inn av Roche, men er omtalt i EPAR [11].
Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon
Den kliniske effekten av tocilizumab til behandling av kjempecellearteritt er dokumentert gjennom
GiACTA-studien. Legemiddelverket mener det er en svakhet ved dokumentasjonen at studien per i dag
har nokså kort oppfølgingstid (52 uker), og at pasientantallet i hver studiearm er nokså lavt.
Legemiddelverket mener videre at det er en svakhet at Roche ikke har referert til de foreløpige
resultatene fra oppfølgingsstudien til GiACTA, siden disse er svært relevante for å vurdere
langtidseffekter.
For å synliggjøre langtidskonsekvensene av kortikosteroidbruk utover ett år har Roche sendt inn en
registerstudie med en oppfølgingstid på nesten fire år. Legemiddelverket er enig i at registerstudien
reduserer usikkerheten når det gjelder bivirkninger knyttet til behandling med kortikosteroider hos
pasienter med kjempecellearteritt, men ikke når det gjelder effekt. Registeret kan også gi informasjon om
totalt kostikosteroidforbruk hos pasienter med kjempecellearteritt.
Legemiddelverket legger den innsendte dokumentasjonen til grunn for metodevurderingen, men legger
også vekt på tilgjengelige data fra oppfølgingsdelen av GiACTA-studien.
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PICO1
3.1 PASIENTPOPULASJON
Norsk klinisk praksis
Kjempecellearteritt rammer i all hovedsak eldre pasienter. En studie fra Sørlandet fant at
gjennomsnittsalderen for pasienter med kjempecellearteritt var 73,6 år og at 70 % av pasientene var
kvinner [3]. En noe større studie fra Skåne fant at gjennomsnittsalderen var 75,9 år og at det var 75 %
kvinner [12]. En nyere norsk studie fant en gjennomsnittsalder på 73,1 år [5] Kliniske eksperter
Legemiddelverket har vært i kontakt med antar at tocilizumab i hovedsak vil bli brukt til pasienter, som
enten har økt sykdomsbyrde, har økt fare for bivirkninger av kortikosteroider, eller pasienter som ellers
ville ha behov for vedvarende høye doser prednisolon.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I den kliniske studien GiACTA var gjennomsnittsalderen 69,0 år og det var 74,9 % kvinner. Halvparten av
pasientene i den kliniske studien hadde nydiagnostisert sykdom. I MarketScan-studien er
gjennomsnittsalderen 73,4 år og 71 % er kvinner.
GiACTA inkluderte pasienter med nydiagnostisert eller refraktær kjempecellearteritt. Roche har levert
helseøkonomiske analyser for hhv. totalpopulasjonen fra GiACTA og for subgruppen med refraktære
pasienter.
Refraktære pasienter
Pasienter med tilbakefall/refraktære ble definert som følger i GiACTA:
“diagnosis of GCA > 6 weeks before baseline visit and active GCA within 6 weeks of baseline visit (active
disease defined as the presence of clinical signs and symptoms and ESR ≥ 30 mm/hour or CRP ≥ 1 mg/dL).
This will include patients who have previously achieved remission and subsequently flared and those who
have not achieved remission since the diagnosis of disease”
Refraktære pasienter behandles lenge med høye doser steroider, og er dermed mer utsatt for
steroiderelaterte bivirkninger. GiACTA viser bedre effekt av tocilizumab i denne subgruppen enn for
totalpopulasjonen, både i dosereduksjon av prednison og i risiko for nye oppbluss. I denne subgruppen er
det imidlertid få pasienter i hver arm, og dataene er mer usikre.
Roche har fått informasjon fra klinikere om at det er de refraktære pasientene som er mest aktuelle for
behandling i Norge.

1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome.
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Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
I modellen er pasientkarakteristikaene fra GiACTA lagt til grunn. I modellen er det antatt at 30 % av
pasientene er menn. Roche sitt hovedscanerio er fra totalpopulasjonen fra GiACTA, men de har også
sendt inn scenarioanalyse for subgruppen med refraktære pasienter.
Refraktære pasienter
Ved å velge de refraktære pasientene i modellen vil både sannsynligheten for første oppbluss og
påfølgende oppbluss endre seg i henhold til det som ble observert i studien. I tillegg har Roche lagt inn en
mulighet for å velge dosering av kortikosteroider etter første oppbluss med GiACTA som kilde på
subgruppenivå.

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener alderen på pasientene trolig er lavere i den kliniske studien og den
helseøkonomiske modellen enn i norsk klinisk praksis, og velger derfor å endre alderen, slik at den
samsvarer med den sist publiserte norske studien, altså 73,6 år. For øvrig anses pasientkarakteriska fra de
kliniske studiene, som er lagt inn i modellen, å være i samsvar med norsk klinisk praksis.
Refraktære pasienter
Legemiddelverket har vært i kontakt med klinikere som bekrefter at det først og fremst vil være pasienter
med høyt forbruk av prednisolon som vil være aktuelle for behandling med tocilizumab. Vi mener det
derfor kan være aktuelt å ta utgangspunkt i denne populasjonen for videre analyser. Se kap 4.2 og 6 for
diskusjon om populasjon.
I hovedanalysen har Legemiddelverket brukt alle pasienter som er inkludert i studien. Legemiddelverket
godtar innsendt pasientpopulasjon, men endrer alderen i modellen, slik at den samsvarer med norsk
klinisk praksis.

3.2 INTERVENSJON
Norsk klinisk praksis
Tocilizumab er ikke godkjent til akutt behandling. Tocilizumab kan trolig bli brukt som et steroidsparende
legemiddel, gitt sammen med prednisolon. Godkjent dosering for tocilizumab er 162 mg gitt subkutant en
gang i uken. Kliniske eksperter Legemiddelverket har vært i kontakt med mener imidlertid det kan være
aktuelt med dosering annenhver uke ved oppstart, og heller øke dosering til hver uke hos pasienter med
utilstrekkelig effekt. Basert på manglende erfaring er det vanskelig å si hvor lenge pasientene vil få
behandling. I preparatomtalen står det at behandling utover 52 uker vil være avhengig av
sykdomsaktivitet, legens skjønn og pasientens valg. Legemiddelverket antar at noen av pasientene vil få
behandling lenger enn 52 uker.
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Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I de kliniske studiene ble pasientene randomistert til å motta tocilizumab 162 mg, enten hver (QW) eller
annenhver (Q2W) uke. Pasientene seponerte tocilizumab etter 52 uker, men pasienter med aktiv sykdom
kunne fortsette å bruke tocilizumab ukentlig i en egen oppfølgingsstudie.
På spørsmål fra Legemiddelverket har Roche hatt møter med ledende klinikere på området angående
blant annet rebehandling med tocilizumab ved nye flare. Ifølge Roche mente klinikerne det var vanskelig å
si noe om bruk av tocilizumab før den har blitt prøvd i klinisk praksis. Den ene legen mente at behandling
med tocilizumab sannsynligvis vil bli trappet ned over tid, slik også kortikosteroider blir det. Dvs. at en
pasient først får for eksempel ukentlig behandling, så annenhver uke, så hver tredje uke og så videre. Den
andre legen mente at noen pasienter kunne få rebehandling med tocilizumab i opp mot 1 år ved nytt
oppbluss. Ikke alle pasienter vil få tocilizumab ved nytt oppbluss, og ikke alle pasientene vil få så lang
behandling.
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
I den innsendte modellen er data fra pasienter med dosering hver (QW) og annenhver uke (Q2W)
modellert separat, og det er antatt at alle pasientene får behandling med tocilizumab i 52 uker. Ved
senere oppbluss får pasienten ny behandling med tocilizumab i fire uker, og deretter kortikosteroider
(prednisolon) modellert basert på en logistisk regresjon fra studiedata.
Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener det i utgangspunktet er problematisk å basere seg på en doseringshyptighet
(Q2W) som ikke er i samsvar med godkjent preparatomtale, siden denne ikke er inngående vurdert av
EMA. Likevel tyder tilbakemeldinger fra klinikere på at dosering annenhver uke kan være aktuell i klinisk
praksis, og Legemiddelverket godtar derfor å inkludere denne doseringen i vurderingen, men bruker
dosering hver uke som hovedanalyse. For pasienter som får tocilizumab annenhver uke, antar
Legemiddelverket at noen vil øke doseringen i løpet behandlingsperioden. En slik doseøkning er imidlertid
ikke lagt inn i modellen for analysen av tocilizumab Q2W.
Legemiddelverket vurderer videre at det er usannsynlig at pasienter med et nytt oppbluss vil bli behandlet
med tocilizumab i kun fire uker. I studien ble pasienter som hadde hatt oppbluss tidligere,i likhet med
nydiagnositiserte, behandlet med tocilizumab i 52 uker.
I firmaets analyse, er forbruket av prednisolon ved nye oppbluss også betydelig lavere i
tocilizumabarmene enn i komparatorarmen, og forskjellen er noe større enn det som ble observert i
studien. I GiACTA ble pasientene behandlet med tocilizumab lenger enn prednison, og det synes derfor
urealistisk at en kort behandlingsperiode på 4 uker, skal gi tilsvarende stort utslag i dosering av
prednisolon.
Legemiddelverket mener derfor at antatt behandlingslengde ved nye oppbluss er for kort. I våre analyser
legger vi til grunn en behandlingstid på 12 uker ved nye oppbluss.

17/09970

12-06-2018 side 20/59

3.3 KOMPARATOR
Norsk klinisk praksis
Pasienter med kjempecellearteritt behandles i dag med prednisolon. Doseringen starter med 40-60 mg
daglig, og trappes deretter ned over måneder eller år. Pasienter med akutte synsforstyrrelser behandles
med intravenøs metylprednisolon.
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis)
I GiACTA ble pasientene i komparatorarmene behandlet med prednison, med et regime hvor dosen ble
trappet ned over 26 eller 52 uker.
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis)
I den innsendte modellen brukes data fra GiACTA for pasienter som trappet ned prednison over 52 uker.
Forbruk etter 52 uker ble modellert basert på en logistisk regresjon etter første oppblusssing av
sykdommen basert på data fra MarketScan-studien.
Legemiddelverkets vurdering
I norsk klinisk praksis brukes prednisolon, ikke prednison. Prednison og prednisolon anses å ha tilsvarende
effekt ved samme dose [13], og Legemiddelverket velger derfor å endre prisen i modellen til prisen for
prednisolon, men beholder effektestimatene fra studien.
Tocilizumab vil trolig bli brukt til pasienter med høyt forbruk av kortikosteroider etter akuttfasen. Det er
derfor rimelig at armen med seponering av prednison over 52 uker fra GiACTA er valgt som
komparatorarm, denne armen viste også noe bedre effekt i GiACTA-studien enn armen med seponering
over 26 uker.
Tocilizumab vil ikke erstatte metylprednisolon i behandlingen av akutte synsforstyrrelser.
Selv om det er nærliggende å mene at MarketScan-studien er bedre egnet til å estimere
behandlingsvarighet av prednisolon ved nye oppbluss mener Legemiddelverket at det er svært
problematisk å bruke ulike datakilder i de ulike studiearmene. Det er en fare for at denne tilnærmingen i
større grad vurderer forskjell mellom studiene, enn effekten av tocilizumab. Dette styrkes også av at mens
funksjonen for kortikosteroidbruk i tocilizumabarmen beskriver en seponering over omtrent ett år så
beskriver funksjonen for komparatorarmen en mye lenger behandlingslengde etter ett oppbluss.
Legemiddelverket velger derfor å bruke estimert forbruk av prednisolon ved nye oppbluss fra GiACTAstudien i både tocilizumabarmene og komparatorarmen i analysene for hhv. totalpopulasjonen og
refraktære pasienter.
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3.4 UTFALLSMÅL
3.4.1 Effekt
Innsendt klinisk dokumentasjon
Hovedendepunktet i GiACTA var antall pasienter som hadde vedvarende remisjon i 52 uker etter oppstart
med behandling. Viktige sekundære endepunkter var tid til første oppbluss, kumulativ steroiddose og
livskvalitet. Primærendepunktet ble kun testet mot komparatoramen med seponering av prednison over
26 uker. Som vi kan se av tabellen under var det små forskjeller i effekt mellom dosering av tocilizumab
hver eller annenhver uke, men effektforskjellene går i favør av dosering hver uke. Samtidig er det
betydelige forskjeller når man sammenligner tocilizumab med placebo.
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Tabell 7. Effektresultater fra GiACTA
Placebo + 26 uker
nedtrapping av
prednison
N=50

Placebo +
52 uker
nedtrapping av
prednison

RoActemra 162 mg s.c. RoActemra 162 mg s.c.
ukentlig + 26 uker
annenhver uke +
nedtrapping av
26 uker nedtrapping
prednison
av prednison

N=51

N=100

N=49

7 (14%)

9 (17,6%)

56 (56%)

26 (53,1%)

N/A

N/A

Primært Endepunkt
Vedvarende remisjon (tocilizumab-grupper versus placebo+26)
Respondere ved uke 52, n (%)
Ujustert differanse i proporsjonene
(99,5% KI)

42%*

39,06%*

(18,00, 66,00)

(12,46, 65,66)

Sentrale Sekundære Endepunkter
Langvarig remisjon (tocilizumab-grupper versus placebo+52)
Respondere ved uke 52, n (%)
Ujustert differanse i proporsjonene

7 (14%)

9 (17,6%)

56 (56%)

26 (53,1%)

N/A

N/A

38,35%*

35,41%**

(17,89, 58,81)

(10,41, 60,41)

(99,5% KI)
Andre Sekundære Endepunkter
Tid til første GCA-oppbluss¹ (tocilizumab-grupper versus
placebo+26)
HR (99% KI)

N/A
N/A

N/A
N/A

Tid til første GCA-oppbluss¹ (tocilizumab-grupper versus
placebo+52)
HR (99% KI)
Tid til første GCA-oppbluss¹ (pasienter med tilbakefall;
tocilizumab-grupper versus placebo +26) HR (99% KI)
Tid til første GCA-oppbluss¹ (pasienter med tilbakefall;
tocilizumab-grupper versus placebo + 52) HR (99% KI)
Tid til første GCA-oppbluss¹ (pasienter med nyoppstått
sykdom; tocilizumab-grupper versus placebo +26) HR (99%
KI)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tid til første GCA-oppbluss¹ (pasienter med nyoppstått
sykdom; tocilizumab-grupper versus placebo + 52) HR (99%
KI)

0,23*

0,28**

(0,11, 0,46)

(0,12, 0,66)

0,39**

0,48

(0,18, 0,82)

(0,20, 1,16)

0,23***

0,42

(0,09, 0,61)

(0,14, 1,28)

0,36

0,67

(0,13, 1,00)

(0,21, 2,10)

0,25***

0,20***

(0,09, 0,70)

(0,05, 0,76)

0,44

0,35

(0,14, 1,32)

(0,09, 1,42)

Akkumulerte glukokortikoid-doser (mg)
median ved uke 52 (tocilizumab-grupper versus
placebo+262)

3296,00

N/A

1862,00*

1862,00*

median ved uke 52 (tocilizumab-grupper versus
placebo +522)

N/A

3817,50

1862,00*

1862,00*
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Placebo +
52 uker
nedtrapping av
prednison

RoActemra 162 mg s.c. RoActemra 162 mg s.c.
ukentlig + 26 uker
annenhver uke +
nedtrapping av
26 uker nedtrapping
prednison
av prednison

N=51

N=100

N=49

1,74

1,30

0,41

0,67

(2,18)

(1,84)

(0,78)

(1,10)

Eksplorative Endepunkter
Årlig frekvens for tilbakefall, uke 52§
Gjennomsnitt (SD)
* p<0,0001
** p<0,005 (terskel for signifikans for primære og sentrale sekundære tester for superioritet)
***Beskrivende p-verdi <0,005
****Oppbluss: tilbakefall av tegn eller symptomer på GCA og eller ESR >30mm/h – økning av prednisondosen kreves
Remisjon: fravær av oppbluss og normalisering av CRP
Vedvarende remisjon: remisjon fra uke 12 til uke 52 – pasienter må følge den protokoll-definerte nedtrappingen av prednison
¹ analyse av tid (i dager) mellom klinisk remisjon og første oppbluss av sykdom
2

p-verdier er bestemt ved bruk av Van Elterens analyse for ikke-parametriske data

§

statistiske analyser er ikke gjennomført

N/A= ikke relevant
HR = hazard ratio
KI = konfidensintervall

Effekt etter seponering av tocilizumab
I hoveddelen av GiACTA-studien sto pasientene på tocilizumab gjennom hele studieperioden (52 uker).
For å belyse langtidseffekter ble det gjennomført en oppfølgingsstudie med de samme pasientene, og
foreløpige resultater av denne analysen er vist under.
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Tabell 4 Oppbluss i oppfølgingsdelen av GiACTA hos pasienter uten oppbluss i første del av studien. Kilde EPAR[11].

Tabell 5 Oppbluss i oppfølgingsdelen av GiACTA hos pasienter med oppbluss i første del av studien. Kilde EPAR [11].

Innsendt modell.
I modellen er tid til første oppbluss modellert ved hjelp av en parametrisert funksjon. Roche har valgt
Weibull for tocilizumab ukentlig dosering (QW) og eksponentiell funksjon for tocilizumab med dosering
annenhver uke (Q2W) og for komparator. Sannsynligheten for senere oppbluss er modellert med
overgangssannsynligheter i en Markov-modell. Roche har også lagt inn en antagelse i modellen om at
risikoen for oppbluss reduseres over tid. Risikoen for etterfølgende oppbluss er satt noe lavere i gruppen
som får tocilizumab annenhver uke enn hver uke, og betydelig lavere enn i gruppen som ikke får
tocilizumab. I modellen er det mulig å sette risikoen for oppbluss etter behandlingsstans lik i alle armene.
Sannsynligheten settes da til sannsynligheten brukt i prednisolon-armen. Det er også antatt at 1,3 % av
pasientene med oppbluss vil få synsforstyrrelser og at 2,6 % vil få hjerneslag.
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ved hhv behandling hver uke og annenhver uke, utover at dette kan skyldes umodne data på et lite
pasientgrunnlag.
Overgangssannsynlighetene i tabell 6 er beregnet ut fra pasienter som fortsatt står på aktiv behandling
med tocilizumab.
Etter studieslutt ved et år stoppes behandlingen med tocilizumab. Roche antar at sannsynligheten for nye
oppbluss utover behandlingsperioden uten aktiv behandling vil tilsvare den som er beregnet fra GiACTAstudien. EMA har i EPAR [11] vist til en oppfølgningstudie med 88 pasienter fra GiACTA (omtalt som study
WA28119 under) som er fulgt opp i totalt 136 uker. Av 45 pasienter som oppnådde primært endepunkt
(remisjon etter 52 ukers behandling) var det 27 som fortsatt var i remisjon ved 136 uker. De resterende
18 hadde fått oppbluss. Av disse 18 var det langt flere som hadde fått oppbluss etter behandling med
tocilizumab enn med placebo. Se tabeller i kap 2. EMA skriver følgende:
“Data from the LTE part of study WA28119 are available for 88 patients, followed up to 136
weeks. Of these 43 of the 45 patients who met the primary endpoint in Part 1, stopped their
TCZ/placebo injections and were followed up off TCZ treatment. Of the 45 patients who met the
primary endpoint in Part 1 of the study, 27 remained in remission throughout available follow up
during Part 2. GCA flares were observed in 18 patients; 1/5 from the PBO + 26 wk group (20%),
1/5 from the PBO + 52 wk group (20%), 8/24 from the TCZ QW group (33%), and 8/11 from the
TCZ Q2W group (73%).
These data suggest that in the TCZ groups a higher incidence of flares was observed after stopped
their TCZ treatment at 52 weeks than in the placebo groups. However, since the study is still
ongoing and these interim data are derived from small patient groups, a firm conclusion cannot
be drawn at this point in time. However a rebound after TCZ discontinuation cannot be totally
excluded.
The final WA28119 study report will be submitted by Q4 2018, where a possible rebound effect
can be further re-assessed based on new data. This long term data will allow a proper assessment
of the long-term efficacy i.e. maintenance of efficacy and safety. The MAH has committed to state
the lack of data in the RMP under missing information. The final CSR and updated RMP will be
submitted by Q1 2019. “
EMA mener således at det kan være en såkalt «rebound»-effekt ved behandling med tocilizumab, dvs at
behandlingen utsetter tid til oppbluss, men at det er større sannsynlighet for å få oppbluss etter at
behandlingen er avsluttet. EMA tar likevel forbehold om at det er forholdsvis få pasienter. Selv om
dataene fra oppfølgningsstudien er umodne på få pasienter, er det ingenting som tyder på at det er
mindre sannsynlig at pasientene får oppbluss i tiden etter aktiv behandling med tocilizumab enn med
placebo, hverken hos pasienter som var uten oppbluss første år, eller hos pasienter som hadde hatt
tidligere oppbluss. I de tilgjengelige dataene (Tabell 5) fikk 11 av 14 pasienter som hadde oppbluss med
tocilizumab i den initiale studien også oppbluss i oppfølgningsstudien, tilsvarende tall for prednison alene
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var 11 av 25. Legemiddelverket mener disse dataene ikke støtter antagelsen om ulik sannsynlighet for nye
oppbluss for de ulike behandlingene etter behandlingsstans, og benytter derfor lik sannsynlighet for nye
oppbluss uavhengig av studiearm.
Ifølge EMA skal Roche sende inn oppfølgingsdata i begynnelsen av 2019.
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3.4.2 Bivirkninger
Innsendt klinisk dokumentasjon
En oppsummering av bivirkningene i den kliniske studien er oppsummert under.

I GiACTA-studien utviklet 4% (2 personer)diabetes i løpet av 52-ukers oppfølging i placebo + 26-ukers
kortikosteroidearmen, og 2 % (2 personer) i tocilizumab ukentlig-armen. I de andre armene oppstod det
ingen tilfeller av diabetes. Når det gjelder brudd ble det funnet 3 brudd i placebo + 26-ukers
kortikosteroidearmen og 5 brudd i tocilizumab ukentlig-armen. Disse bivirkningene er ikke nødvendigvis
blitt klassifisert som relatert til kortikosteroider.
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Innsendt modell
I den innsendte modellen er to bivirkninger inkludert som sentrale parametere, brudd og diabetes. Begge
disse bivirkningene er modellert med en økning i årlig risiko for hendelser som en funksjon basert på
kumulativt prednisolonforbruk.

Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket mener det er fornuftig tilnærming å fokusere på den kortisonsparende effekten av
tocilizumab i denne analysen. Vi savner imidlertid noen pasientrelevante endepunkter knyttet til
prednisolonbruk i modellen, spesielt søvnløshet. Legemiddelverket godtar likevel Roches modellering av
bivirkninger.

3.4.3 Helsenytte/helsetap
Innsendt modell
I GiACTA ble helserelatert livskvalitet for pasienter med kjempecellearteritt undersøkt ved bruk av EQ-5D3L-metoden. Roche har brukt tariffer fra Storbritannia for å konvertere svarene til nyttevekter.
Livskvalitetsvekter som er brukt i modellen er oppsummert i tabellen under.

Ifølge Roche er det er noe usikkert hvor lenge en oppblussing («On Flare») varer. Roche mener 4 uker er
en plausibel antakelse. Dette er på bakgrunn av at rapporterte livskvalitetsvekter i GiACTA ble redusert fra
15 dager før til 15 dager etter første oppblussing.
Roche har også modellert livskvalitetstap av synsforstyrrelser og hjerneslag relatert til GCA og bivirkninger
av steroider.
Disse livskvalitetstapene fra en kostnadseffektivitetsanalyse av Luqmanu med flere 2016 ([14]). Denne
analysen hentet igjen livskvalitetsvektene fra et studie av livskvalitetstap ved slag fra et studie av Post m.
flere [15] og tap av syn i en studie av Brown m. flere [16]. Livskvalitetetstap knyttet til kjempecellearteritt
og bivirkninger av steroider er vist i tabellen under.
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Legemiddelverkets vurdering
Legemiddelverket har ikke hatt tilgang til datasett for livskvalitet fra GiACTA-studien. Vi har derfor ikke
hatt mulighet til å validere de livskvalitetsvektene som Roche har benyttet i analysen. Å endre QALYvektene har noe påvirkning på IKER, jf. kap 4.2.3. Dette gjelder særlig QALY-vekten for oppblussing, fordi
det er større variasjon i den målte livskvaliteten for denne tilstanden.
Roche har gjort et litteratursøk, og funnet flere artikler som omhandler livskvalitet hos pasienter med
kjempecellearteritt. Kun en artikkel har rapportert livskvalitetsmåling ved EQ-5D. Denne har kun målt
livskvalitet for pasienter som har blitt blinde som følge av kjempecellearteritt. Målt livskvalitetsvekt var på
0,612, og basert på rapportering fra kun 19 pasienter [17].
Roche har antatt at en oppblussing varer i 4 uker. Denne antakelsen er basert på funn fra GiACTA-studien.
Metoden Roche har brukt for å estimere varighet baserer seg på en sammenstilling av enkelthendelser
som ser ut til å være tydeligere i en 4-ukersperiode før og etter en rapportert oppblussing. Rapportert
livskvalitet gikk ned hos pasienter som var 2 uker før en oppblussing og 2 uker etter en oppblussing.
Roche har altså ikke målt varighet av oppblussing i studien. Modellen er ikke laget for å endre på varighet
av oppblussing.
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ØKONOMISK ANALYSE
I den økonomiske analysen sammenlignes tocilizumab i kombinasjon med prednisolon med prednisolon
alene, jf. kap 3.2 og 3.3.

4.1 MODELL, METODE OG FORUTSETNINGER
Modellbeskrivelse
Roche har laget en semi-markov modell for å analysere kostnadseffektiviteten av tocilizumab kombinert
med prednisolon med prednisolon alene. Modellen består av 4 helsetilstander
 Remisjon (med og uten prednisolon)
 Oppblussing (flare)
 Remisjon etter oppblussing
 Død
Så lenge pasientene er i en helsetilstand vil de være forbundet med vekter for helserelatert livskvalitet og
kostnader spesifikke for denne tilstanden. På denne måten samler pasientene opp helsenytte og
kostnader. Den ekstra nytten og merkostnadene fra behandling med tocilizumab (kombinert med
prednisolon) sammenlignet med prednisolon alene utgjør den inkrementelle kostnadseffektivitetsraten
(IKER).
Pasientene starter i helsetilstanden remisjon. Ved første oppblussing havner pasientene i helsetilstanden
oppblussing. Denne varer i 4 uker. Etter dette vil pasientene være i tilstanden remisjon etter oppblussing.
Pasientene kan når som helst igjen havne i tilstanden oppblussing. Roche har modellert effekten av
tocilizumab fra GiACTA-studien på to forskjellige måter:
 Tid til første oppblussing er modellert ved parametrisering av effektdata fra GiACTA.
Roche har modellert tiden pasienten oppholder seg i tilstanden remisjon og frem til første oppblussing
ved å fremskrive effektdataene fra GiACTA-studien. Forskjell i effekt mellom behandlingsarmene er
modellert fra hvor mange som har fått oppblussing til enhver tid og når denne oppblussingen har skjedd,
jf. kap 3.4.1.


Etter første oppblussing er effekten modellert ved konstante overgangssannsynligheter i en
markovmodell.
Etter første oppblussing går pasientene tilbake på vedlikeholdsbehandling i tilstanden remisjon etter
første oppblussing. Forskjell i effekt mellom behandlingsarmene er konstant for oppblussing/forbli i
remisjon. Roche har i tillegg antatt en avtakende sannsynlighet (20%) for oppblussing per år i alle
behandlingsarmer, jf. 3.4.1
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Legemiddelverkets vurdering
Anbefalt behandlingslengde er 52 uker. Modellen går også ut fra standard behandling på 52 uker, jf. kap
4.1.1. Behandling utover dette må bestemmes ut fra hensyn på sykdomsaktivitet, medisinskfaglig skjønn
og pasientens valg, jf. kap 1.4.1.
Roche har har valgt å modellere den langsiktige effekten av tocilizumab ved bruk av markovmodellering.
Denne er derfor bundet av markovegenskapen om «minneløshet» som innebærer at tidligere helse hos
pasienten ikke påvirker fremtidig sannsynlighet for oppblussing. Effekten er modellert ved konstante
sannsynligheter, som for hver syklus gir en viss sannsynlighet for å få en oppblussing. Sannsynligheten for
oppblussing for de ulike behandlingsarmene er beregnet ut fra tid til oppblussing i GiACTA-studien.
Dette innebærer at Roche antar at effekten av 12 måneders behandling vedvarer i 19 påfølgende år, jf.
modellens tidshorisont kap. 4.1.2. Dette er en antagelse som mangler dokumentasjon. Se diskusjon i 3.4.1
om Legemiddelverkets vurdering av langsiktig effekt.
Roche opprettholder 4 uker i base case, men anerkjenner at det er usikkert. De mener likevel det er
usannsynlig at pasienter i gjennomsnitt vil få rebehandling som varer over 12 uker.
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Roche har i tillegg lagt inn kostnader ved tap av syn og ved ikke-dødelige slag. Estimatene er hentet fra
hhv. Legemiddelverkets metodevurdering av Lucentis [18] og Kunnskapssenterets rapport om orale
antikoagulantia [19].

Kostnader forbundet med bivirkninger av stereoidbruk
Roche har antatt kostnader forbundet med diabetes over et livsløpsperspektiv. Kostnad per pasient var
hentet fra et norsk studie av Sørensen m. flere [20]. Den direkte kostnaden er delt på antall unike
pasienter fra Reseptregisteret og deretter konvertert til ukentlig kostnad, som tilsvarer sykluslengde i
modellen. Kostnader i NOK.

Kostnader for brudd er modellert som gjennomsnittlige enhetskostnader for ulike brudd. Kostnadene for
ulike typer brudd har Roche hentet fra norske studier på denne typer brudd [21-23]. Se tabellen under:
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Basert på disse resultatene mener Legemiddelverket at nytten av tocilizumab ikke står i et rimelig
forhold til kostnadene, etter vi har tatt hensyn til alvorlighetsgraden av kjempecellearteritt.
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DISKUSJON
Kjempecellearteritt er en kronisk sykdom som i hovedsak rammer eldre pasienter. Behandlingen består i
hovedsak av høye doser prednisolon over relativt lang tid, noe som medfører stor fare for komplikasjoner.
Tocilizumab har i kliniske studier vist at det reduserer sykdomsaktivitet og tilbakefall hos pasienter med
kjempecellearteritt, i alle fall så lenge pasienten står på behandlingen. Den kliniske studien viste også at
pasientene brukte mindre prednisolon enn pasienter som ikke fikk tocilizumab.
Kostnadene, bortsett fra legemiddelkostnadene, og helsetapet i den innsendte modellen stammer i
hovedsak fra bivirkninger knyttet til prednisolonbruk. Legemiddelverket mener det er en god tilnærming i
denne saken, siden oppbluss i stor grad lar seg behandle med dagens behandling, slik at konsekvensene
av selve oppblussingen er begrenset. Samtidig mener vi at det ville vært en styrke om også andre
pasientrelevant bivirkninger enn diabetes og brudd hadde vært inkludert i modellen.
I tillegg til effekten av redusert prednisolonbruk ved hvert oppbluss, er den andre viktige parameteren
antall oppbluss hver pasient får. I modellen er forskjellen mellom armene i stor grad drevet av effekt
utover studieperioden ved ekstrapolering fra data i studieperiode. Roche har altså antatt at effekten fra
perioden med behandling fortsetter utover behandlingsperioden. Dette vil si at de mener at tokalizumab
kan dempe sykdomsaktiviteten, selv etter at pasienten har avsluttet behandlingen. De tilgjengelige data
for langstidseffekt er riktignok begrenset, men Legemiddelverket kan ikke se at disse dataene tyder på at
det er lavere forekomst av nye oppbluss hos pasienter som har fått tokalizumab, sammenlignet med de
som kun fikk prednisolon. Tvert imot viser data fra langtidsoppfølging at det kan være en rebound-effect
for pasienter som behandles med tocilizumab i 52 uker. Legemiddelverket har derfor valgt å anta like
effekt etter at pasienten slutter på tokalizumab. Skulle oppdaterte data vise at effekten holder seg etter
at man seponerer tokalizumab vil dette medføre en bedre kostnadseffektivitet.
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KONKLUSJON
Kjempecellearteritt er en kronisk betennelse (vaskulitt) i store blodårer, som oftest blodårene til hjernen,
og spesielt tinninglappen (temporalarteriene). De viktigste symptomene er hodepine, tyggesmerter og
nedsatt almenntilstand, og dersom tilstanden ikke behandles kan den føre til synsforstyrrelser og plutselig
innsettende blindhet. Helserelatert livskvalitet reduseres når pasientene får oppblussing av sykdom, og
firma antar at et oppbluss varer i 4 uker av gangen.
Ved beregning av alvorlighet har vi brukt gjennomsnittsalder på norsk pasientpopulasjon som er 73,6 år.
Dette tilsier et absolutt prognosetap mellom 0 og 1 QALY.
Tocilizumab har fått innvilget markedsføringstillatelse for dosering hver uke og kravet om en dokumentert
klinisk relevant effekt ansees som oppfylt. Legemiddelverket har vært i kontakt med kliniske eksperter
som mener det kan være aktuelt med dosering annenhver uke, men med økning i frekvens til hver uke
hos pasienter med utilstrekkelig effekt. Legemiddelverket mener det i utgangspunktet er problematisk å
basere seg på en dosering som ikke er i samsvar med godkjent preparatomtale, siden denne ikke er
inngående vurdert av EMA. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra kliniske eksperter har vi likevel også
vurdere dette behandlingsregimet. GiACTA-studien viser at behandling med tocilizumab vil utsette
oppblussing av sykdommen, og positive virkninger på livskvalitet ved mindre bivirkninger grunnet mindre
bruk av steroidbehandling.
Modellen som er brukt i de helseøkonomiske analysene vurderes som relevant. Legemiddelverket har
justert på flere forutsetninger hvorav den viktigste er den langsiktige effekten utover
behandlingsperioden.
Merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår ligger sannsynligvis høyere enn det som kan anses som
kostnadseffektiv behandling, gitt alvorlighetsgraden for aktuell pasientgruppe og usikkerheten i
analysene. Dette gjelder både ved behandling hver uke og annenhver uke.

Statens legemiddelverk, 12-06-2018

Elisabeth Bryn (e.f.)
enhetsleder
Bjørn Oddvar Strøm
Einar Andreassen

17/09970

12-06-2018 side 46/59

REFERANSER
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Brun, J.G., T17.1.7.1 Temporalarteritt (TA), in Norsk Legemiddelhandbok, T. Fjeldstad,
Editor. 2016.
Jennette, J.C., et al., 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference
Nomenclature of Vasculitides. Arthritis & Rheumatism, 2013. 65(1): p. 1-11.
Diamantopoulos, A., et al., FRI0447 The Incidence Rate of GIANT Cell Arteritis in
Southern Norway is Lower than Previous Reported: A Result of Temporal Variations or A
Sign of A True Shift in Incidence Rates? Annals of the Rheumatic Diseases, 2014.
73(Suppl 2): p. 549-549.
Haugeberg, G., K.A. Irgens, and R.S. Thomsen, No major differences in incidence of
temporal arteritis in northern and western Norway compared with reports from southern
Norway. Scand J Rheumatol, 2003. 32(5): p. 318-9.
Brekke, L.K., et al., Incidence of giant cell arteritis in Western Norway 1972-2012: a
retrospective cohort study. Arthritis Res Ther, 2017. 19(1): p. 278.
Statens Legemiddelverk. Produktomtale - RoActemra. 2017; Available from:
http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_Product Information/human/000955/WC500054890.pdf.
Diamantopoulos, A.P. and G. Myklebust. Utredning, behandling og oppfølging av
pasienter med kjempecellearteritt. 2015; Available from:
http://legeforeningen.no/PageFiles/229641/GCA%20ProsedyreDesember%202015%20(1).
pdf.
Statens Legemiddelverk. Preparatomtale - Prednisolon Takeda. 2017; Available from:
www.legemiddelsok.no.
Villiger, P.M., et al., Tocilizumab for induction and maintenance of remission in giant cell
arteritis: a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet.
387(10031): p. 1921-1927.
Stone, J.H., et al., Trial of Tocilizumab in Giant-Cell Arteritis. New England Journal of
Medicine, 2017. 377(4): p. 317-328.
European Medicines Agency. European Public assessment report - Roactemra. 2017;
Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Assessment_Report_-_Variation/human/000955/WC500235773.pdf.
Mohammad, A.J., et al., Incidence and mortality rates of biopsy-proven giant cell arteritis
in southern Sweden. Ann Rheum Dis, 2015. 74(6): p. 993-7.
Furst, D.E. and K.G. Saag. Determinants of glucocorticoid dosing. UpToDate 2016;
Available from: https://www.uptodate.com/contents/determinants-of-glucocorticoiddosing?source=machineLearning&search=corticosteroid%20equivalency&selectedTitle=1
~150&sectionRank=2&anchor=H11170647#H2.
Luqmani, R., et al., The role of ultrasound compared to biopsy of temporal arteries in the
diagnosis and treatment of giant cell arteritis (TABUL): a diagnostic accuracy and costeffectiveness study. 2016.
Post, P.N., A.M. Stiggelbout, and P.P. Wakker, The utility of health states after stroke: a
systematic review of the literature. Stroke, 2001. 32(6): p. 1425-1429.

17/09970

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

12-06-2018 side 47/59

Brown, M.M., et al., Utility values associated with blindness in an adult population.
British Journal of Ophthalmology, 2001. 85(3): p. 327-331.
Elsideeg, S., et al., SAT0293 Association between Clinical Presentation and Blindness in
Gca, and Effects of Gca-Related Visual Loss on Morbidity, Mortality and Quality of Life.
Annals of the Rheumatic Diseases, 2014. 73(Suppl 2): p. 699-699.
Statens Legemiddelverk, Refusjonsrapport: Ranibizumab (Lucentis) til behandling av våt
aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). 2012
Wisløff, T., et al., Efficacy and cost-effectiveness of new oral anticoagulants compared to
warfarin for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation. Rapport fra
Kunnskapssenteret, 2013.
Sørensen, M., et al., Cost of diabetes in Norway 2011. Diabetes research and clinical
practice, 2016. 122: p. 124-132.
Fjalestad, T., et al., Health and cost consequences of surgical versus conservative
treatment for a comminuted proximal humeral fracture in elderly patients. Injury, 2010.
41(6): p. 599-605.
Hektoen, L.F., Kostnader ved hoftebrudd hos eldre. Skriftserien, 2014.
Hagen, G., et al., Efficacy and cost-effectiveness of alendronate for the prevention of
fractures in postmenopausal women in Norway. 2011.

APPENDIKS 1: ALVORLIGHETSBEREGNINGER
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra dagens
behandling med prednisolon.
Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i absolutt prognosetap (APT). APT er det
gjennomsnittlige helsetapet målt i udiskonterte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av
sykdommen/tilstanden uten den nye behandlingen.
Beregningen av absolutt prognosetap skjer i trinn:
1) Først defineres gjennomsnittsalder ved behandlingsstart i den aktuelle norske pasientgruppen
som er under vurdering for det nye behandlingstilbudet. Vi benevner alderen A. Kilder for alder er
Diamantopoulos (2014)[3].
2) Gjennomsnittlig antall forventede gjenværende QALYs (udiskonterte) beregnes for den generelle
befolkningen med samme alder som pasientgruppens gjennomsnittsalder. Vi benevner dette
QALYsA. Vi har brukt dødelighetsdata for den norske befolkningen fra Statistisk sentralbyrå (2016)
i beregning av forventet gjenværende levetid for ulike aldre3. Dette er kombinert med
aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, for beregning av kvalitetsjustert
gjenværende levetid for ulike aldre. I påvente av gode norske data har vi brukt svenske
aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, med britiske befolkningsbaserte
EQ-5D-verdsettingstariffer, basert på Sun et al (2012)4 og Burstrøm et al (2001)5. Tabell 13 viser
forventede gjenværende kvalitetsjusterte leveår fordelt etter alder hos
gjennomsnittsbefolkningen og er basert på kildene nevnt over.
3) Gjennomsnittlig prognose for den aktuelle norske pasientgruppen beregnes. Prognosen er
forventet gjenværende QALYs (udiskonterte) for pasientgruppen med dagens
standardbehandling. Vi benevner dette PA. Prognosen er basert på simulering av behandling med
komparator i den helseøkonomiske modellen i denne metodevurderingen.
I den helseøkonomiske analysen har tilstanden «remisjon» livskvalitetsvekt 0,77 for en
gjennomsnittlig 73 år gammel person. Denne vekten inngår i prognoseberegningene for hele
pasientenes levealder. I beregningen av gjenværende QALYs derimot reduseres livskvalitetsvekten
gradvis. For at det skal være mulig å sammenligne må man aldersjustere den årlige livskvaliteten
som utgjør den totale prognosen. QALY-verdien dette justeres med er hentet fra tabellen til slutt
i dette appendikset.

3

SSB. Dødelighetstabeller, 2016. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode/aar/2017-0309?fane=tabell&sort=nummer&tabell=297661
4

Sun S, Irestig R, Burstrom B, Beijer U, Burstrom K. Health-related quality of life (EQ-5D) among homeless persons
compared to a general population sample in Stockholm County, 2006. Scand J Public Health. 2012;40(2):115-25.
5

Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the EQ5D. Quality of life research. 2001;10(7):621-35.
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4) Det absolutte prognosetapet (APT) er forskjellen mellom forventet antall gjenværende QALYs for
den generelle befolkningen med samme alder (punkt 2) og forventet antall gjenværende QALYs
for pasientgruppen med dagens standardbehandling (punkt 3).
5) APT = QALYsA – P*A
6) Det relative prognosetapet (RPT) er gitt ved RPT = APT / QALYsA
Tabell 12: Beregnet alvorlighetsgrad

Alder
Forventede gjenværende QALYs for gjennonomsnittspopulasjon uten sykdommen
(udiskontert)
Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye behandlingen (udiskontert)
(prognose)
Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye behandlingen (udiskontert)
(prognose) – justert.
Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt prognosetap)

A
QALYsA

73,6
9,9

PA

10,3

P*A

9,7

APT

0,2

Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 0,2 QALY.
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen.
Feil! Fant ikke referansekilden.viser hhv. forventede gjenværende QALYs og (helserelaterte)
livskvalitetsvekter fordelt på alder for den generelle befolkningen. Forventede gjenværende QALYs er
basert på dødelighetsdata for norsk befolkning fra Statistisk sentralbyrå (2016) og de aldersspesifikke
livskvalitetsvektene i høyre kolonne.
I påvente av gode norske tall, er det brukt livskvalitetsvekter fra to svenske studier (Burstrøm et al (2001)
og Sun et al (2012)). I studiene kombineres svenske aldersspesifikke livskvalitetsdata for en
gjennomsnittsbefolkning med britiske befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, Dolan et al (1997)6.
Livskvalitetsvektene for aldersgruppene 21-73 år er hentet fra Sun et al (2012), som er den nyeste av de
to svenske studiene samtidig som den har flest respondenter. I denne publikasjonen er ikke
livskvalitetsvekter for de andre aldersgruppene presentert. For aldersgruppen 0-20 år har vi antatt at
livskvalitetsvektene er noe høyere enn for aldersgruppen 20-33 år, vi har satt den lik 0,89.
For å få noenlunde jevnstore aldersintervaller har vi etablert en aldersgruppe 74-88 år basert på data fra
Burstrøm et al (2001). For denne gruppen har vi beregnet et forenklet veid snitt som gir en livskvalitet på
0,76 (avrundet). Snittberegningen er basert på følgende: For aldersgruppen 74-79 år antar vi en
livskvalitet lik 0,79 basert på Burstrøm et al (2001). For aldersgruppen 80-88 år henter vi en
livskvalitetsvekt lik 0,74 fra Burstrøm et al (2001).
Dette gir et fall fra 0,80 til 0,76 fra aldersgruppen 55-73 til 74-88 år. Vi antar et tilsvarende (relativt) fall fra
aldersgruppen 74-88 år til siste aldergruppe 89-105 år, noe som gir en vekt på ca. 0,72 for denne
aldersgruppen.

6

Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108.
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Tabell 13: Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning
Forventede
Forventede
Alder
LivskvalitetsLivskvalitetsgjenværende
Alder
gjenværende
Alder
vekter
vekter
QALYs
QALYs
0
68,6
0,89
36
37,5
0,85
72
1
67,9
0,89
37
36,7
0,85
73
2
67,0
0,89
38
35,8
0,85
74
3
66,1
0,89
39
35,0
0,85
75
4
65,2
0,89
40
34,2
0,85
76
5
64,3
0,89
41
33,4
0,85
77
6
63,4
0,89
42
32,5
0,85
78
7
62,6
0,89
43
31,7
0,85
79
8
61,7
0,89
44
30,9
0,85
80
9
60,8
0,89
45
30,1
0,82
81
10
59,9
0,89
46
29,3
0,82
82
11
59,0
0,89
47
28,5
0,82
83
12
58,1
0,89
48
27,8
0,82
84
13
57,2
0,89
49
27,0
0,82
85
14
56,4
0,89
50
26,2
0,82
86
15
55,5
0,89
51
25,4
0,82
87
16
54,6
0,89
52
24,7
0,82
88
17
53,7
0,89
53
23,9
0,82
89
18
52,8
0,89
54
23,2
0,82
90
19
52,0
0,89
55
22,4
0,8
91
20
51,1
0,89
56
21,7
0,8
92
21
50,2
0,87
57
20,9
0,8
93
22
49,4
0,87
58
20,2
0,8
94
23
48,5
0,87
59
19,5
0,8
95
24
47,7
0,87
60
18,8
0,8
96
25
46,8
0,87
61
18,1
0,8
97
26
46,0
0,87
62
17,4
0,8
98
27
45,1
0,87
63
16,8
0,8
99
28
44,3
0,87
64
16,1
0,8
100
29
43,4
0,87
65
15,4
0,8
101
30
42,6
0,87
66
14,7
0,8
102
31
41,7
0,87
67
14,1
0,8
103
32
40,9
0,87
68
13,4
0,8
104
33
40,0
0,87
69
12,8
0,8
105
34
39,2
0,87
70
12,2
0,8
35
38,3
0,85
71
11,5
0,8
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Forventede
Livskvalitetsgjenværende
vekter
QALYs
10,9
0,8
10,3
0,8
9,7
0,76
9,2
0,76
8,6
0,76
8,1
0,76
7,6
0,76
7,1
0,76
6,6
0,76
6,1
0,76
5,7
0,76
5,2
0,76
4,8
0,76
4,4
0,76
4,0
0,76
3,7
0,76
3,4
0,76
3,1
0,72
2,8
0,72
2,5
0,72
2,3
0,72
2,1
0,72
1,9
0,72
1,7
0,72
1,6
0,72
1,4
0,72
1,3
0,72
1,2
0,72
1,1
0,72
0,9
0,72
0,8
0,72
0,8
0,72
0,7
0,72
0,4
0,72
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APPENDIKS 2: KORT OM HELSEØKONOMI OG BEGREPER I
RAPPORTEN
Legemiddelverket har i flere år vurdert kostnadseffektivitet av legemidler som søker opptak til
forhåndsgodkjent refusjon. Slike vurderinger baserer seg på ”Forskrift om stønad til dekning av utgifter til
viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)”.
Følgende faglige kriterier vurderes:
 Om legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med
høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom
 Om sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i punktet over medfører behov eller risiko for
gjentatt behandling over en langvarig periode
 Om legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert,
aktuell pasientpopulasjon
 Om kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi
og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Produsenten av legemiddelet utarbeider en legemiddeløkonomisk analyse for å dokumentere at disse
kriteriene er oppfylt hvorpå Legemiddelverket kritisk vurderer den innsendte analysen med tilhørende
dokumentasjon.
Legemiddelverket har fra 2013 fått i oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet å vurdere
kostnadseffektiviteten av legemidler som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen baseres
i hovedsak på legemiddeløkonomiske analyser utarbeidet av legemiddelprodusenten etter tilsvarende
mal som for blåreseptsaker.
Vurdering av kostnadseffektivitet kan bidra til at samfunnet kan velge de tiltakene som maksimerer nytte
gitt hensyn til fordeling m.m.
For lettere å forstå innholdet i rapporten gis det nedenfor en kort innføring i helseøkonomiske begreper
som også i denne saken vil kunne forekomme.
Legemiddeløkonomisk evaluering – er en helseøkonomisk evaluering der intervensjonene som evalueres
er legemidler
Intervensjon – er det behandlingsalternativet/legemidlet som vurderes og som er utgangspunkt for
analysen.
Komparator – er det behandlingsalternativet/legemidlet som sannsynligvis vil fortrenges dersom
intervensjonen tas i bruk.
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ICER – er en måleenhet for kostnader i forhold til effekt, for vurdering av kostnadseffektivitet. ICER står
for incremental cost-effect ratio, og angir den inkrementelle kostnads-effekt raten (IKER på norsk):

Dette betyr at ICER påvirkes av både kostnader og effekter. Usikkerheter rundt en eller begge av disse,
kan ha stor betydning for ICER. I analysene inngår legemiddelkostnader, men også kostnader til
sykehusinnleggelser, primærhelsetjenesten m.m. knyttet til de to behandlingene (intervensjon og
komparator). ICER angir således netto merkostnad per vunnet enhet helseeffekt for den nye
behandlingen sammenliknet med komparator, for eksempel merkostnader per vunne kvalitetsjusterte
leveår (QALYs).
Kostnadseffektivitet – en intervensjon vurderes gjerne som kostnadseffektiv (sammenliknet med
komparator) dersom ICER er lavere enn det man er villig til å betale for helseeffekten som oppnås.
Betalingsvilligheten kan variere med alvorlighetsgrad, effektstørrelse m.m.
Modeller – For vurdering av kostnadseffektivitet brukes ofte helseøkonomiske beregningsmodeller. Dette
fordi datagrunnlaget fra kliniske studier ofte er for begrenset til å vurdere alle relevante helseeffekter og
kostnader over tilstrekkelig lang tidsperiode. I modellene kombineres best mulig informasjon fra ulike
kilder matematisk for å anslå forventede effekter på helse, livskvalitet og kostnader av ulike behandlinger.
QALY – er et mål på størrelsen av helsegevinster. QALY står for quality adjusted life year, og angir effekt
både på levetid og helserelatert livskvalitet. Til beregningene benyttes QALY-vekter (også kalt nyttevekter)
for ulike helsetilstander, fra 0 ved død til 1 ved full helse. Ett år med perfekt helse tilsvarer 1 QALY.
Dersom et tiltak øker levetiden til en pasient med 1 år, men at kvaliteten på dette året vurderes som
lavere enn perfekt helse, vil denne gevinsten få en lavere verdi enn 1. Også effekten av tiltak som ikke er
livsforlengende kan måles i QALY, i det de kan bedre helsetilstanden til pasienten i en gitt periode.
LYG – er en måleenhet som angir helseeffekten i vunne leveår (life years gained). Denne måleenheten
kobles ofte opp mot kostnaden for en behandling og uttrykkes som merkostnad per vunne leveår. I
motsetning til QALY tar LYG ikke hensyn til livskvaliteten i de vunne leveårene.
TTO – er en måte å måle QALY på. TTO står for ”time trade off”, og går ut på at man enten beskriver en
helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å undersøke, om hvordan han
verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir bedt om å angi hvor mye tid i perfekt helse, av en
fremtidig periode på 10 år, individet er villig til å oppgi for å unngå 10 år i tilstanden man vil verdsette.
SG – er en måte å måle QALY på. SG står for ”standard gamble”, og går ut på at man enten beskriver en
helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å undersøke, om hvordan han
verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir presentert for to alternativer: Alternativ 1 er å leve
resten av livet med tilstanden man vil verdsette; alternativ 2 er en fiktiv intervensjon som enten vil gjøre
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individet frisk fra tilstanden for resten av individets levetid eller være dødelig. Individet blir så spurt om
hvor liten sannsynlighet for overlevelse ved intervensjonen individet vil være villig til å akseptere, og
fortsatt takke ja til intervensjonen. Er tilstanden veldig alvorlig og lite ønskelig, vil pasienten være villig til
å risikere livet i større grad og akseptere en lavere sannsynlighet for å overleve intervensjonen.
Analyseperspektiv – angir hvilket perspektiv analysen har. Her skiller man gjerne mellom
helsetjenesteperspektiv og samfunnsperspektiv. Mens helsetjenesteperspektivet kun tar hensyn til
effekter og kostnader i helsetjenesten vil man i et samfunnsperspektiv i tillegg også inkludere andre
gevinster/kostnader utenom spesialisthelsetjenesten som endringer i produktivitetstap, spart tid osv.
Ekstrapolering – innebærer framskrivning av data utover tidsperioden med konkrete studiedata. Dette vil
si en form for modellering av sannsynligheten for fremtidige hendelser basert på tilgjengelige data. Dette
gjøres for eksempel i analyser hvor det kun finnes studiedata for en kortere periode. Sannsynligheten for
overlevelse vurderes da utover tidsperioden dekket av tilgjengelige studiedata, og man lager en prognose
på bakgrunn av dette. En slik ekstrapolering vil kunne brukes som grunnlag for et tidsperspektiv som er
lengre enn det finnes studiedata for.
Diskontering – er en metode som benyttes for å kunne sammenlikne og summere helseeffekter og
kostnader som oppstår i ulike år. De årlige helse- og kostnadsvirkninger omregnes til en nåverdi og i en
slik nåverdiberegning blir både helseeffekter og kostnader diskontert med en rate som i skrivende stund
er 4 prosent per år. Dette antas å gjelde de fleste tiltak innen helsesektoren. Nåverdien regnes ut etter
følgende formel hvor P er nåverdi, F er kostnaden (eller helseeffekten), t er tiden og r er
diskonteringsraten:

Deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke
robustheten av analysen. DSA tar utgangspunkt i en deterministisk hovedanalyse. I den deterministiske
hovedanalysen bruker man en fastsatt verdi for hver parameter uten å ta hensyn til usikkerheten rundt
parameteren. I en deterministisk sensitivitetsanalyse endrer man en og en eller kun et mindre antall
variabler om gangen. Ved å gjøre dette får man se effekten en bestemt variabel har på utfallet.
Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke
robustheten av analysen. De enkelte parametre i den økonomiske beregningsmodellen tilordnes en
sannsynlighetsfordeling. I en probabilistisk sensitivitetsanalyse utføres en rekke (f.eks. 2000) simuleringer
med modellen. I hver simulering trekkes en verdi for hver parameter ut ifra sannsynlighetsfordelingene.
Modellen simuleres så med disse parameterverdiene. Hver simulering gir et anslag på kostnader og
effekt. En kan derfor si at i en PSA endrer man en rekke gitte variabler innenfor et forhåndsbestemt
intervall samtidig i hver simulering. Resultatene av simuleringene presenteres gjerne som en «sky» i et
diagram med merkostnader og mereffekt på hver akse.
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Cost effect acceptability curve (CEAC) – er en kurve som viser sammenhengen mellom betalingsvillighet
og sannsynligheten for kostnadseffektivitet (dvs at ICER er lavere enn ulike nivåer for betalingsvillighet).
Kurven er basert på probabilistiske simuleringer og brukes for å vurdere om et tiltak er kostnadseffektivt
eller ikke avhengig av hvor tiltaket kan plasseres, over eller under CEAC.
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Antagelsen om ingen effekt etter det første året baserer seg på observasjon av noen få pasienter som har blitt
fulgt opp lenger enn et år. Disse pasientene er svært begrenset i antall: 45 pasienter oppnådde remisjon etter
et år, og av disse fikk 18 pasienter nye oppbluss. Disse fordeler seg på fire forskjellige behandlingsarmer,
med en større vekt på tocilizumab-armene. Det store flertallet av oppblussene skjedde en god stund etter
avsluttet behandling, og dette tyder på at det ikke er en såkalt rebound-effekt, men aggressiv sykdomsform
som nødvendiggjør ytterligere behandling. Det er svært få observasjoner i disse dataene, noe EMA også
konkluderer med, og vi mener det ikke tilstrekkelig til å konkludere med at tocilizumab ikke har effekt utover
det første året. Det er også standard praksis i helseøkonomiske evalueringer å anta at legemidlet har effekt
utover studietiden, noe vi har gjort i vår modell.

I modellen har vi også inkludert rebehandling ved nye oppbluss, noe som gjør at mange pasienter får
behandling selv etter den første behandlingsperioden. I motsetning til vår analyse, som viste en ICER på
445,000 med maksimalpris, har Legemiddelverket økt behandlingslengden ved nye oppbluss, samtidig som
de antar ingen effekt av denne (re)behandlingen. Det vil si, de antar at pasientene får behandling uten effekt
etter den første behandlingsperioden. Dersom forventningen er ingen effekt av behandlingen er det lite trolig
at klinikere ville satt pasientene på behandling med tocilizumab. Resultatet av Legemiddelverkets endring
blir at ICER er på ca. 3,6 millioner med maksimalpris, men dersom en bare hadde endret på antagelsen om
effekt etter det første året ville ICER ligget på ca. 1,1 millioner (ukentlig dosering) eller ca. 650,000 (dosering
annenhver uke) med maksimalpris. Med LIS-prisen vil disse tallene bli vesentlig lavere. Vanligvis er
Legemiddelverket nøye på å ekskludere kostnader av et legemiddel dersom modellen ikke tar hensyn til
effekt av legemidlet, men det er ikke gjort i dette tilfellet.

Det er usikkerhet rundt langtidseffekten av tocilizumab, og som Legemiddelverket kommenterer ventes det
resultater fra en oppfølgingsstudie. Det er imidlertid lite trolig at denne studien vil kunne gi gode svar, fordi
det ikke lenger er kontrollerte data.

I tillegg har Legemiddelverket antatt at tocilizumab ikke reduserer sannsynligheten for nye oppbluss også i
studieperioden for de som fortsatt er på behandling. Dette strider mot det studien viser, hvor behandling med
tocilizumab mer enn halverer sannsynligheten for nye oppbluss (fra over 2% ukentlig til rundt 1%). For de
refraktære pasientene er denne differansen enda større.

Behandling ved oppbluss (ICER reduseres fra 630,000 til 520,000 for dosering annenhver uke)
Legemiddelverket legger til grunn at behandling ved oppbluss behandles med ukentlig dosering med
tocilizumab, også når utgangspunktet er behandling annenhver uke. Tilbakemelding fra kliniker og deltager
i GiACTA er at klinisk praksis med kortikosteroider er å benytte dosen som sist ga effekt ved oppbluss, og
at det ikke foreligger informasjon som skulle tilsi noe annet for tocilizumab. Det vil si behandling annenhver
uke dersom det er utgangspunktet. Dersom en retter opp i dette vil ICER med dosering annenhver uke
reduseres fra 630,000 til 520,000 for dosering annenhver uke med listepris.
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Dosering av kortikosteroider (ICER reduseres til 760,000 for dosering hver uke og 330,000 for
dosering annenhver uke)
Legemiddelverket har valgt å basere doseringen av kortikosteroider på det som ble observert i GiACTAstudien. Roche leverte en analyse fra en registerstudie med flere pasienter og mer oppfølgingstid som viser
at pasienter i klinisk praksis sannsynligvis vil få en høyere kumulativ dose av kortikosteroider enn det
ekstrapolering av data fra GiACTA viser. Prediksjonen fra registerstudien gir en kumulativ dose på omtrent
14000 mg, mens ekstrapolering av GiACTA gir en prediksjon på omtrent 9000 mg. Dette innebærer
sannsynligvis at bivirkningene knyttet til kortikosteroider er underestimert i Legemiddelverkets analyse, noe
som har stor betydning for resultatene når effekten av tocilizumab til stor del går ut på å unngå
kortikosteroider.

Modellens evne til å fange opp alle aspekter ved sykdommen
Dessverre inneholder modellen, som Legemiddelverket kommenterer, få symptomer på sykdommen
kjempecellearteritt og bivirkninger ved kortikosteroider: kun to symptomer og to bivirkninger, i tillegg til
redusert livskvalitet ved oppbluss. Vi vet av studier at bivirkningene og symptomene er mange flere, men det
er vanskelig å finne gode data på hva frekvensen og konsekvensene er på lengre sikt og det er derfor ikke
inkludert i modellen. Det finnes imidlertid studier som har sett på komorbiditeter ved sykdommen, for
eksempel studie av Mohammad et al., 2017 som så på frekvens av komorbiditet blant 768 pasienter med
kjempecellearteritt sammenlignet med 3066 kontroller. En økning i risiko (RR) for komorbiditeter ble funnet
for
•
•
•
•
•
•
•

Osteoporose: RR 2.81, 95% CI 2.33–3.37
Venetrombose: RR 2.36, 95% CI 1.61–3.40
Alvorlige infeksjoner: RR 1.85, 95% CI 1.57–2.18
Sykdommer relatert til skjoldbruskkjærtelen: RR 1.55, 95% CI 1.25–1.91
Cerebrovaskulære hendelser: RR 1.40, 95% CI 1.12–1.74
Diabetes mellitus: RR 1.29, 95% CI 1.05–1.56
Iskemisk hjertesykdom: RR 1.20, 95% CI 1.00–1.44; NS

En annen studie har vist at pasienter med kjempecellearteritt i Storbritannia har vesentlig høyere
sannsynlighet for sykehusinnleggelser sammenlignet med en matchet kontrollgruppe (relativ risiko (insidens)
1,7 95% KI 1,6 - 1,8) (Wilson et al., 2017). Dette sier noe om alvorligheten av sykdommen.

For hvert gram økning i kumulativ kortikosteroidedose øker risikoen for en uønsket hendelse med 3%
(Broder et al. 2016). En studie fra Storbritannia viser at over en tredel av pasientene med kjempecellearteritt
har fått over 10000 mg med kortikosteroider (Petri et al. 2015) med den økte risikoen det innebærer. Disse
pasientene og pasienter som av en eller annen grunn ikke kan få kortikosteroider (for eksempel pasienter med
diabetes) vil kunne ha størst nytte av behandling med tocilizumab.

17/09970

12-06-2018 side 59/59

Basert på avsnittene over mener vi modellen underestimerer alvorligheten av sykdommen, i tillegg til at den
overestimerer ICER både fordi kostnader av å behandle bivirkninger og symptomer ikke er tatt med og fordi
helsegevinsten ikke er fanget opp.
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