lb) .559—(3

Refusjonsrapport
Quetiapin depotformulering(Seroquel
Depot) til behandlingav schizofreni.
Vurderingav søknadom
forhåndsgodkjentrefusjon§ 2
01-03-2012
Statenslegemiddelverk
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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:
legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,
sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode,
legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon, og
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 anbefating om refusjon i de enkelte sakene
(Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i saker som gjelder terapeutiske
nyvinninger som kan fore til vesentlige endringer i behandlingstilbudet og dermed også for
ressursbruken. Nemnda bor alltid konsulteres dersom legernidlet hevdes å representerer en
vesentlig terapeutisk nyvinning (Legemiddetforskriften § 14-18).
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er
tilgjengelig for allmennheten (‘‘,ww.le,gemiddelverketmo)
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OPPSUMMER1NG
Formål:
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for quetiapin depotformulering (Seroquel Depot)
etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stonad til dekning av utgifter til viktige
legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2.
Medisinsk odk'ent indikas'on:
Seroquel Depot er indisert for:
behandling av schizofreni, som inkluderer
forebyggelse av tilbakefall hos schizofrene pasienter, som er stabilisert på
behandling med Seroquel Depot.
behandling av bipolar lidelse:
Til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse
Til behandling av depressive episoder ved bipolar lidelse
Til forebygging av tilbakefall hos pasienter med maniske eller depressive
episoder som har respondert på behandling med quetiapin.
tilleggsbehandling av depressive episoder hos pasienter med unipolar depresjon (Major
Depressive Disorder, MDD) som har hatt suboptimal respons på antidepressiv
monoterapi. Før behandling bør legen vurdere mulig risiko og nytte ved Seroquel
Depot.
Refusjonssøknaden er avgrenset til vurdering av Seroquel Depot til behandling av
schizofreni.
Bakgrunn:
Seroquel Depot er en oral depotformulering av quetiapin, et annengenerasjons
antipsykotikurn. Det søkes om refusjon til behandling av schizofreni. Schizofreni er en
alvorlig psykisk lidelse som fører til endringer i tankevirksomhet og adferd.
Klinisk dokurnentasjon viser at Seroquel Depot har bedre effekt enn placebo på reduksjon
av symptomer og forebygging av tilbakefall ved schizofreni. En komparativ studie
konkluderer med at effekten opprettholdes ved bytte fra quetiapin IR (Instant Release)
tabletter, dosert to ganger daglig, til Seroquel Depot, dosert en gang daglig.
Refusjonssøker har gjort to legemiddelokonomiske analyser. Komparator i begge
analysene er quetiapin IR. Den ene analysen er en cost-utility-analyse der forskjell i
helseeffekt mellom Seroquel Depot og quetiapin IR er tilskrevet forskjell i etterlevelse av
behandlingene. Dosering en gang daglig med Seroquel Depot antas å forbedre etterlevelsen
sammenlignet med dosering to ganger daglig med quetiapin IR. Okt etterlevelse antas
videre å redusere risiko tbr tilbakefall med sykehusinnleggelse. Den andre analysen er en
kostnadsanalyse basert på en "cost-of-illness"-studie fra Sverige. I kostnadsanalysen er det
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brukt de samme sannsynlighetene for tilbakefall med sykehusinnleggelse som i cost-utilityanalysen.
Legemidde1verket mener at det kan være en mulig sammenheng mellom antall doseringer
per dag, etterlevelse og risiko for sykehusinnleggelse. Men, størrelsen på disse mulige
sammenhengene er svært uviss og i liten grad dokumentert. Det samme gjelder
virkningene på kostnader og livskvalitet. Det er ikke gjort komparative studier på
tilbakefall for Seroquel Depot og quetiapin IR ved schizofreni. Denne usikkerheten og
mangel på dokumentasjon må sees i sammenheng med at legemiddelkostnaden for
Seroquel Depot er over 100 % høyere enn for quetiapin IR.
Legemiddelverket konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at Seroquel
Depot er kostnadseffektivt sammenliknet med quetiapin IR i behandling av schizofreni.
Vedtak:
Legemiddelverket har avslått søknaden om forhåndsgodkjent refusjon for quetiapin
depotformulering (Seroquel Depot). Som tidligere kan det søkes om å få Seroquel Depot
på individuell refusjon.
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SØKNADSLOGG
Refusjonssøker:

AstraZeneca AS

Preparat:
Virkestoff:

Seroquel Depot
quetiapin

Indikasjon:

Refusjonssøknaden er avgrenset til følgende indikasjon:
Behandling av schizofreni, som inkluderer forebyggelse av
tilbakefall hos schizofrene pasienter, som er stabilisert på behandling
med Seroquel Depot.

ATC-nr:

NOSAI-104

Søknadsprosess:

Søknad mottatt Statens legemiddelverk:
Saksbehandling startet:
Opphold i saksbehandlingen:
Saken behandlet i Blåreseptnemnda:
Vedtak fattet:
Saksbehandlingstid:
* Legemiddelverket har vært
prioriteringsrekkefølge

i dialog

av refusjonssøknadene

14-04-2010
21-04-2010
233 dager
10-02-2011
01-03-2012
447 dager*
med refusjonssoker
fra firmaet.

om
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BAKGRUNN
1.1

Schizofreni

Schizofreni er en av de mest alvorlige psykiske lidelsene (1). Schizofreni har varierende
forløp og alvorlighetsgrad. Typiske symptomer er apati, manglende evne til å føle glede,
unormal og ofte bisarr atferd, inadekvat affekt, tankeforstyrrelser og svekket
oppmerksomhet. Psykotiske trekk er vrangforestillinger, for eksempel forfølgelsesideer, og
hallusinasjoner, som kan berøre ulike sansekvaliteter, som syn, hørsel, følelse og lukt.
Mange trekker seg tilbake sosialt. Sykdommen opptrer ofte i kombinasjon med andre
psykiske lidelser, og kombinasjonen av schizofreni og rusmiddelmisbruk er ikke sjelden.
Lidelsen forårsaker store personlige belastninger for pasienter og pårørende. Den gir
redusert evne til å ta vare på seg selv personlig og økonomisk. Mange er avhengige av
offentlig helsehjelp eller familie for å mestre tilværelsen. Omkring 10 % begår selvmord.
Prognosen for schizofreni varierer. Mange av pasientene blir preget av lidelsen resten av
livet i større eller mindre grad. Om lag en av fire pasienter blir friske, både klinisk og
sosialt.
1Norge har til en hver tid 12 000-16 000 personer diagnosen schizofreni. Schizofreni er
likt fordelt mellom kvinner og menn. Lidelsen begynner oftest i 20-40årsalderen. Debuten
skjer gjerne i form av et psykotisk gjennombrudd, som i de fieste tilfeller fører til
innleggelse. 1 forkant vil de fleste pasienter ha forsymptomer.
Legemiddelforskriftens krav tii at legemidlet skal brukes til behandling av alvorlig sykdom
anses oppffit.
1.2

Behandling

Kombinasjon av medikamentell og psykososial behandling gir bedret prognose (1). Særlig
trening av kognitive og sosiale ferdigheter synes å være viktig, likeledes behandling rettet
mot familien. Undersokelser tyder på at tidlig innsettende behandling er viktig for
resultatet.
For antipsykotika er det hensiktsmessig å skille mellom forstegenerasjonsmidler med sterk
D2-antagonisme og annengenerasjonsmidler som i tillegg er potente
5-11T2-antagonister(2):
Forstegenerasjons
antipsykotika
1 denne gruppen skilles det mellom lavdoseantipsykotikaog hoydoseantipsykotika.

Grensen er flytende, men generelt er doseringen under 10 mg per døgn for
lavdoseantipsykotika og over 100 mg per døgn for hoydoseantipsykotika.
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Bivirkningsproftlen er også ulik i de to gruppene. Lavdoseantipsykotika har en sterk
antidopaminerg virkning og gir ofte akutte ekstrapyrarnidale bivirkninger (EPS).
Forekomsten av EPS er litt mindre ved bruk av hoydoseantipsykotika, mens forekomsten
av sedasjon ved behandlingsstart, vektøkning og blodtrykksfall er større.
Annengenerasjons

antipsykotika

Disse har betydelig mindre tendens til å gi motoriske bivirkninger og formodentlig også
mindre tendens til å gi psykiske bivirkninger enn førstegenerasjonsmidlene. De har en
gunstigere virkning på kognitiv funksjon og tolereres noe bedre av pasientene. Denne
gruppen antipsykotika er derfor vanligvis førstevalget ved behandling av schizofreni.
De fleste pasientene har god effekt av antipsykotikabehandling. Noen oppnår bare delvis
effekt og noen tilsynelatende ingen effekt. Psykomotorisk uro reduseres ofte i løpet av
dager. De positive symptomene (hallusinasjoner, tankeforstyrrelser, vrangforestillinger,
bisarr atferd) dempes vanligvis i løpet av 2-6 uker. De negative symptomene
(følelsesavflatning, redusert spontanitet og initiativ, emosjonell og sosial tilbaketrekning)
reduseres ofte noe langsommere og ikke så mye som de positive.
Ved første psykotiske episode bør behandling fortsette i 2 år. Pasienter med dårlig
premorbid funksjon, sykdomsutvikling over tid samt langsom eller kun delvis effekt av
behandlingen, bør behandles lenger. Ved tilbakefall bør behandlingen fortsette i 5 år.
Seponering bør skje gradvis over måneder.
Legemiddelforskrifiens krav til at sykdommen medfOrer behov behandling over en
langvarig periode er oppfylt.

1.2.1 Behandling med quetiapin

Quetiapin tilhører gruppen annengenerasjonsantipsykotika (3, 4). Quetiapin og den aktive
metabolitten norquetiapin virker ved binding til serotonerge, dopaminerge, adrenerge og
histaminerge reseptorer. I tillegg har norquetiapin høy affinitet til noradrenalintransporter
(NET).
Quetiapin er indisert for behandling av schizofreni, bipolar lidelse og depressive episoder
ved unipolar depresjon. Refusjonssøknaden er avgrenset til indikasjonen schizofreni.
De vanligst rapporterte bivirkningene er somnolens, svimmelhet, munntorrhet, mild asteni,
forstoppelse, takykardi, ortostatisk hypotensjon og dyspepsi. Som med andre antipsykotika
har vektokning, synkope, malignt nevroleptisk syndrom, leukopeni, noytropeni og perifert
odem blitt assosiert med quetiapin.
Seroquel Depot er en oral depotformulering av quetiapin, og doseres en gang daglig.
Quetiapin IR (intstant release) tabletter doserer to ganger daglig. f den
legemiddelokonomiske analysen sammenlignes Seroquel Depot med quetiapin IR.
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Seroquel Depot og quetiapin IR antas å ha tilsvarende effekt på symptomene i behandling
av schizofreni (5). Refusjonssøker hevder likevel at Seroquel Depot har noen kliniske
fortrinn:
Dosering 1 gang daglig med Seroquel Depot, sammenlignet med 2 ganger daglig med

quetiapin IR kan bidra til bedre compliance, og dermed redusere risiko for tilbakefall.
Dette argumentet brukes i den legemiddeløkonomiske analysen, og er beskrevet nærmere
senere i rapporten.
Seroquel Depot kan opptitreres raskere til terapeutisk dose sammenlignet med quetiapin
IR, se tabell under. Dette kan bidra til raskere innsettende effekt og korte ned
sykehusopphold.
Tabell

1 Oppstart-titrering.

Quetia in IR
Dag 1: 50 mg
Dag 2: 100 mg
Dag 3: 200 mg
Da 4: 300 m
Vedlikeholdsdose: 150-750 rng daglig avhengig av
individuell res ons

Sero uel De ot
Dag 1: 300 mg
Dag 2: 600 mg

Vedlikeholdsdose: 600 mg/døgn, med
doserin sintervall: 400-800 m / dø n

Seroquel Depot har en jevnere farmakokinetisk profil enn quetiapin IR. Når Seroquel
Depot administrert én gang daglig sammenlignes med den samme totale dosen av quetiapin
IR gitt to ganger daglig, er AUC (arealet under kurven plasmakonsentrasjon/tid) og
halveringstiden like. Maksimal plasmakonsentrasjon (Cmax) er imidlertid signifikant
lavere for Seroquel Depot enn quetiapin IR. Videre er tid til maksimal
plasmakonsentrasjonen (Tmax) lenger for Seroquel Depot enn quetiapin IR, hhv 5 timer og
2 timer (6).
Sedasjon på dagtid kan være en bivirkning av quetiapin IR, som doseres både morgen og
kveld. Seroquel Depot doseres en gang daglig, og en optimal dosering vil være at tabletten
inntas ca. 5 timer før ønsket sedasjon, dvs, ca. kl. 18. Slik får man mindre uonsket sedasjon
på dagtid sammenlignet med quetiapin [R.

2
2.1

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR QUETIAPIN
DEPOTFORMULERING (SEROQUEL DEPOT)
Oversikt over relevante, innsendte studier

Til sammen 6 kliniske fase III studier av effekt og tolerabilitet av Seroquel Depot i
behandlingen av schizofreni danner dokumentasjonsgrunnlaget.
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Studie 132 133 o 041
Disse tre placebokontrollerte studiene er på pasienter med akutt sehizofreni. Quetiapin IR
er med som aktiv kontroll.

Design

Pasientpopulasjon

Behandlingsgrupper

Primært
utfallsmål
Resultat

SLV
kommentar:

Studie 132 (7)

Studie 133

Studie 041 (8)

Randomisert,
placebokontrollert,
dobbeltblindet,
dobbeldummy,
parallellgruppe

Randomisert,
placebokontrollert,
dobbeltblindet.
dobbeldummy,
parallellgruppe

Randomisert,
placebokontrollert,
dobbeltblindet.
dobbeldummy,
parallellgruppe

Studielen de: 6 uker
Akutt schizofreni
PANSS total > 70

Studie1en de: 6 uker
Akutt schizofreni
PANSS total > 70

N=588

N=565

Studielen de: 6 uker
Akutt schizofreni.
PANSS total > 60
Sykehusinnlagt første 10
dager.

Seroquel Depot 400 mg/dag
Seroquel Depot 600 mg/dag
Seroquel Depot 800 mg/dag

Seroquel Depot 400 mg/dag
Seroquel Depot 600 ing/dag
Seroquel Depot 800 mg/dag

N=532
Seroquel Depot 300 mg/dag
Seroquel Depot 600 mg/dag
Seroquel Depot 800 mg/dag

Seroquel IR 400 mg/dag

Seroquel IR 800 mg/dag

Placebo

Placebo

Endring i PANSS total
skåre*

Endring i PANSS total
skåre*

Placebo: -18,8
Depot 400: -24,8 (p<0,05)
Depot 600: -30,9 (p<0,001)
Depot 800: -31,3 (p<0,001)
IR 400: -26,6 (p<0,01)

Ingen av Seroquel-gruppene
var statistisk signifikant
bedre enn placebo ved
behandlingsslutt.

Floy placebo-respons.
Lite frafall. 76 % fullforte
studien.

Placebo: -12,1
Depot 400:-13,8 (n.s.)
Depot 600: -16,8 (n.s.)
Depot 800: -14,8 (n.s.)
IR 800: -15,0 (n.s.)
trial".
Mindre syke pasienter.

Seroquel IR 300 mg/dag
Seroquel IR 600 mg/dag
Placebo
Endring i PANSS total
skåre*
Statistisk signifikant kun for
Depot 600 mg.
Placebo: -5.19
Depot 300: -5.01 (n.s.)
Depot 600: -13.01
(p = 0.033)
Depot 800: -11.17 (n.s.)
IR 300: -9.42 (n.s.)
IR 600: -6.97 (n.s.)
Høyt frafall. 42 % fullforte
studien.

PANSS - Positive and Negative Syndrome Scale. Skala med 30 temaer til evaluering av symptomer ved
psykose. Alvorlighetsgrad vurderes fra 1(fraværende) til 7 (ekstrem). Inndeles i 3 underskalaer: Positiv
subskala 7 kriterier, Negativ subskala 7 kriterier og Allmenn psykopatologi 16 kriterier. Total skåre i PANSS
total er fra 30-210.

Studie 132er den eneste av disse tre studiene som viser statistisk signifikant effekt av
Depot 400 mg, 600 mg, 800 mg og IR 400 mg, sammenlignet med placebo. Dataene fra
studie 132 indikerer en doserelatert effekt.
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Studie 004 (9)
Dette var en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie som undersøkte
tilbakefall hos pasienter med stabil schizofreni. Totalt 327 pasienter ble åpent byttet til
Seroquel Depot i en stabiliseringsfase på 16uker. Deretter ble pasientene randomisert til
placebo eller Seroquel Depot. 197 pasienter fullførte den åpne fasen og ble randomisert.
Det primære endepunktet var "tid til første schizofrene tilbakefall" etter randomisering.
Tilbakefall var definert som: sykehusinnleggelse pga. forverring av sehizofreni, økning i
PANSS-skåre > 30 %, CGI-I-skåre >6, eller behov for tilleggsmedisinering med
antipsykotika pga. psykose. CGI-I (Clinical Global Impression —Improvement) skala
brukes av legen til å vurdere endring i pasientens sykdomstilstand, og består av 7 trinn fra
veldig mye bedret (1 poeng) til veldig mye verre (7 poeng). Maksimal behandlingstid var
satt til 12 måneder. Studien ble avbrutt etter at den første interimanalysen viste signifikant
forskjell mellom behandlingsgruppene. Gjennomsnittlig varighet av den randomiserte
fasen med Seroquel Depot var 4 måneder.
Risiko for tilbakefall ved 6 måneder, estimert ved Cox regresjonsanalyse, var signifikant
lavere for Seroquel Depot-armen (14,3 %) enn for placeboarmen (68,2 %). Tabellen under
viser resultatene brutt ned på hvert av kriteriene i definisjonen på tilbakefall. Seroquel
Depot viser bedre resultater enn placebo for hvert av kriteriene, inkludert økning i PANSSskåre > 30 %.
Tabell 2: Resultater

schizofrene

Antall pasienter med tilbakefall
Sykehusinnleggelse
PANSS > 30 % økning
CGI >6
Antipsykotisk legemiddel

tilbakefall

Placebo
N= 87
36
3
12
18
3

Seroquel Depot
N=84
9
0
4
4
1

Studie 146 (5)

Dette er en dobbelblindet, dobbelt-dummy studie som undersoker effekt og sikkerhet ved
at pasienter med klinisk stabil schizofreni bytter fra quetiapin IR to ganger daglig til den
samme dogndosen Seroquel Depot en gang daglig. Pasientene fikk quetiapin IR i 4 uker,
og ble deretter randomisert til Seroquel Depot eller fortsatt behandling med quetiapin IR i
6 uker. Studien er utført som en non-inferiority studie. Primærendepunkt var andel
pasienter som avsluttet behandlingen pga. manglende effekt eller hvis PANSS-skåre okte
med minst 20 %• Totalt 497 pasienter ble randomisert.
Andelen pasienter som avbrot pga. manglende effekt eller 20 % okning i PANSS-skåre var
lav i begge gruppene, 9,1 % for pasienter i Seroquel Depot-armen og 7,2 % i quetiapin FR-

10/08559-13

LØ/LR/MAa,KH

01-03-2012

side 12/33

armen. Andel pasienter som avsluttet behandling pga. bivirkninger var 1,2 % og lik i begge
behandlingsarmene.
Studie147 (10)
Dette er en åpen studie uten kontrollgruppe som ser på bytte fra et hvilket som helst
antipsykotikum til Seroquel Depot. Studien inkluderte 533 schizofrene pasienter mellom
18-65 år som ikke opplevde tilfredsstillende effekt (66 %) eller tolerabilitet (34 %) med
pågående behandling. Det primære endepunktet var andelen pasienter som oppnådde en
forbedring i CGI-CB (Clinical Global Impression —Clinical Benefit) etter 12 uker. Det var
295 pasienter (62,8 %) som oppnådde en forbedring i CGI-CB (95 % KI [58,4 %, 67,1 %]
p<0,0001).
2.2

Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PIC0)1
Legemiddelverket anser studie 004 (9) og 146 (5) for å være mest relevante for
refusjonssøknaden. I den legemiddeløkonomiske analysen bruker refusjonssøker data på
tilbakefall i Seroquel Depot-armen fra studie 004. Komparator i den
legemiddeløkonomiske analysen er quetiapin IR. Studie 146 er det eneste av de fremlagte
studiene som direkte sammenligner Seroquel Depot og quetiapin IR.
Studie o ulas'on i forhold til omsøkt asient ru e
De kliniske studiene undersøker effekt og sikkerhet av Seroquel Depot både hos pasienter
med akutt schizofreni, og hos pasienter med stabil schizofreni, der det ses på effekt av
Seroquel Depot i å hindre tilbakefall. Studiepopulasjonen antas å samsvare med aktuell
pasientpopulasjon i norsk klinisk praksis som det søkes refusjon for.
Studie 146 inkluderte pasienter med kronisk, stabil schizofreni (DSM-IV diagnose). Ved
randomisering var gjennomsnittsalder ca. 40 år, og gjennomsnittlig PANSS total 59,5 og
CGI-S 2,6. Studie 004 inkluderte også pasienter med kronisk, stabil schizofreni (DSM-IV
diagnose). Gjennomsnittsalder ved randomisering var 37 år (18-63 år), og pasientene
hadde i gjennomsnitt hatt i underkant av 5 schizofrene episoder tidligere. PANSS total ved
randomisering var ca. 48, og CGI-S var 2,7.
Intervens.on i forhold til klinisk raksis
ifølge preparatomtalen, er det effektive doseringsintervallet for Seroquel Depot fra 400 mg
til 800 mg daglig. Dosering av Seroquel Depot i studiene er i tråd med dette. I studie 004
var den gjennomsnittlige daglige dosen 669 mg Seroquel Depot i den randomiserte,
dobbeltblinde fasen.
Det var tillatt å bruke andre legemidler mot psykiske lidelser, med unntak av andre
antipsykotika, i både studie 004 og 146.
Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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Kom arator i forhold til klinisk raksis
Med unntak av studie 146, er placebo komparator i de kliniske studiene. Sammenligning
med placebo er relevant for å vise effekt eller mangel på effekt av behandlingen.
I studie 146 er quetiapin IR komparator. Dosering av quetiapin IR var 400-800 mg/dag
fordelt på to doser. Quetiapin IR er også komparator i den legemiddeløkonomiske

analysen. Valg av komparator er diskutert senere i denne rapporten.
Resultater/utfallsmål ende unkter
Studie 004 ser på "tid til første schizofrene tilbakefall", og definisjonen for dette
endepunktet er vid. Sykehusinnleggelse er ett av kriteriene som inngår i definisjonen. En

innvending mot å bruke dette som utfallsmål, er at sykehusinnleggelser kanskje sier mer
om behandlings og tjenestetilbudet enn effekten av legemidlet. Resultatene brytes
-

imidlertid ned på de enkelte kriteriene som inngår i definisjonen på tilbakefall, herunder
økning i PANSS-skåre > 30 %. PANSS er et validert og anerkjent skåringsverktøy.
Primærendepunkt i studie 146 var andel pasienter som avsluttet behandlingen pga
manglende effekt eller hvis PANSS -skåre økte med minst 20 %.

2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av Seroquel Depot består av fase III
placebokontrollerte kliniske effektstudier utført som randomiserte multisenterstudier.
Studiepopulasjonen synes å være representativ for norsk populasjon. Dosering av Seroquel
Depot i studiene er i tråd med preparatomtalen og gjenspeiler relevant klinisk praksis.
Dokumentasjon for komparativ effekt av Seroquel Depot vs. quetiapin IR er begrenset.
Vedlagte studie med direkte sammenligning mot quetiapin IR er utført som en noninferiority studie. Resultatene tyder på at Seroquel Depot og quetiapin IR har likeverdig
effekt på symptomer ved schizofreni.

2.2.3 Oppsummering
Den kliniske dokumentasjon viser at Seroquel Depot har bedre effekt enn placebo på
reduksjon av symptomer og forebygging av tilbakethll ved schizofreni. En komparativ
studie konkluderer med at effekten opprettholdes ved bytte fra quetiapin IR, dosert to
ganger daglig, til Seroquel Depot, dosert en gang daglig.

Legetniddelverket konkluderer med at legemiddelfirskriftens krav til vitenskapelig godt
dokumentert og klinisk relevant virkning i en aktuell pasientpopulasjon, er oppfylt.
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1NNSENDTE ØKONOMISKE ANALYSER AV QUETIAPIN
DEPOTFORMULERING (SEROQUEL DEPOT)

Søker har sendt inn to analyser. I begge analysene sammenliknes Seroquel Depot med
quetiapin IR. Den ene analysen er en cost-utility-analyse der kostnader og QALYs
beregnes. Den andre analysen er en kostnadsanalyse der ett års kostnader ved de to
behandlingsalternativene sammenliknes. Populasjonen i begge analysene er pasienter med
schizofreni.
Vi vil i det følgende kort presentere de to analysene og vurdere dem.
3.1

Cost utility analyse
-

Modellen er et excel-basert beslutningstre. Tidshorisonten er 1 år, med 6 måneder per
syklus. Kostnader og effekter er derfor ikke diskontert. Modellen starter med at to
identiske pasientkohorter er innlagt på sykehus for akutt schizofreni/psykose. En kohort får
behandling med quetiapin IR, mens den andre får behandling med Seroquel Depot - fra
starten av og ut hele modellanalysen.
Figur 1 Modellstruktur.

Kilde: Refusjonssøknaden

Outpatient

1°`hospitalizati n

care

2nd hopitaIization

Out patt ent

Discharge
Outpatient

care

Etter utskriving fra sykehus er det ulik risiko for tilbakefall med påfølgende
sykehusinnleggelse, avhengig av om pasienten behandles med quetiapin IR eller Seroquel
Depot. Forskjeller i helseeffekt tilskrives forventet økning i compliancerate. Søkeren antar
at forhold som kan bedre compliance følgelig også kan redusere tilbakefallsraten, og at
dette vil kunne føre til færre sykehusinnleggelser.
3.1.1Analyseperspektiv
Perspektivet i analysen er samfunnets. Legemiddelkostnadene er regnet i AUP eks mva.
3.1.2 Pasientpopulasjonen
Norske pasienter med schizofreni.
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3.1.3 Intervensjon
Seroquel Depot 600 mg daglig, gitt i en dose daglig.
3.1.4 Komparator
Quetiapin IR 600 mg daglig, gitt i to doser daglig.
3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Over an ssanns nli heter
For Seroquel Depot-armen er overgangssannsynligheten for et halvt år 0,143, og for ett år
0,266. Kilde er studie 004, som er omtalt tidligere i rapporten (9). Dette kan tolkes som
risiko for tilbakefall med sykehusinnleggelse, for depot-armen i modellen.
For quetiapin IR-armen er risiko for tilbakefall basert på følgende antagelser:
Dosering 2 ganger daglig (quetiapin IR) medfører lavere compliance sammenlignet
med dosering 1 gang daglig (Seroquel Depot). Søker bruker observasjonsstudien
Remington et al 2007 (11), som viser at mer enn én dosering daglig medfører en
24,6 % lavere compliance i gjennomsnitt per pasient. Compliance er her målt ved
Medication Event Monitoring System (MEMS), dvs, elektronisk måling av om
medisinboksen åpnes.
Lavere compliance medfører økt risiko for sykehusinnleggelse. Søker bruker
observasjonsstudien Weiden et al 2004 (12) som viser at i løpet av ett år ble 6,4 % av
pasientene uten "medication gap" sykehusinnlagt, mens 11,9 % av pasientene med et
"maximum medication gap" på 1-10 dager ble sykehusinnlagt. "Medication gap" er
beregnet ved å se på utlevering av legemiddel fra apotek, og er definert som "the
longest period during which no medication appeared to be available".
Tallene fra Remington og Weiden knyttes sammen i analysen: 24,6 % av pasientene på
quetiapin IR antas å ha 1,86 (11,9%/6,4%) ganger så stor risiko for
sykehusinnleggelser som pasienter på Seroquel Depot i løpet av et år.
Flelsen te/ livskvalitet / ALY-vekter
Livskvalitet for pasienter som er innlagt på sykehus for akutt schizofreni/psykoser er ifølge
refusjonssøker ikke studert. Livskvalitetsvekter brukt i analysen er derfor basert på ulike
kilder og antagelser, herunder Prieto et al 2004 (13). Prieto et al er en psykometrisk
valideringsstudie av EQ-5D blant et utvalg av utskrevne pasienter med schizofreni, som
behovde endring i antipsykotikabehandlingen —pga. utilstrekkelig behandlingseffekt,
bivirkninger, manglende compliance eller andre årsaker. I studien så man på
sammenhengen mellom Global Assessment of Funetioning (GAF) —skåre og EQ-5Dskåre.
• Søker gjør antakelser om GAF-skåre ved innleggelse av norske schizofrenipasienter basert på Kroken et al 2009 (14). Søker transformerer denne GAF-skåren
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(gjennomsnittet av 31,7 og 33,5) til EQ-5D-skåre (0,42) basert på sammenhengene
i Prieto-studien.
Søker antar videre en GAF-skåre ved utskriving på 0,5, noe som ifølge Prieto
korresponderer med en EQ-5D-skåre lik 0,55.
Søker viser deretter til at mange studier angir en EQ-5D-verdi rundt 0,7 for
utskrevne, stabile schizofreni-pasienter. Soker antar derfor at fra utskrivning vil
EQ-5D-verdien stige lineært i 3 måneder, fra 0,55 til nivået 0,7 for de som ikke får
tilbakefall. For de som får tilbakefall blir utviklingen, som i nedre linje i Tabell 3.
Tabell

3. Endringer

i liyskyalitet

AdmiSSion

brukt

i analysen.

ithin

0,42

0,55

0,42

0,55

Refusjonssøknaden
d"

-

Discharge
month

No relapse

Kilde:

months+

month*

Hospital
admission

'010

the cycle
Relapse with n the

0.65

0,65

042

cyde
end of month: quality ('-life.changes in a linear fashion from ihe previou
'Worsens in a linear fashion from the previous month unt I the patient is hospitalized,

month.

Bivirkninger av behandling synes ikke å være eksplisitt med i QALY-vektene.
3.1 .6 Kostnader (input data)

Legemiddelkostnadene i søkers analyse er basert på pakningene med laveste priser målt i
AUP eks mva. (300 mg, 100 tabletter) fra Legemiddelverkets prisdatabase på tidspunktet
for innsendelse av refusjonssøknaden, og en dose på 600 mg per dag for både Seroquel
Depot og quetiapin IR. Kostnadene var da 40 kr per dag for Seroquel Depot og 15 kr per
dag for quetiapin IR, målt i AUP eks mva.
I løpet av saksbehandlingsperioden har prisene endret seg. I perioden 01.03.11 —01.03.12
var de tilsvarende dagskostnadene 32,79 kr per dag for Seroquel Depot og 15 kr per dag
for quetiapin IR, målt i AUP eks mva. F.o.m. 01.03.12 blir dagskostnadene 30,33 kr per
dag for Seroquel Depot og 15 kr per dag for quetiapin IR, målt i AUP eks mva. Soker ga
også et pristilbud 30.06.11.
denne rapporten brukes resultater der prisene ved innsendelse av søknaden inngår. De
senere prisrevideringene har lite å si for behandlingen av soknaden. Ei heller var
prisreduksjonen i pristilbudet 30.06.11 tilstrekkelig til å endre utfallet av søknaden. Dette
blir tatt opp i diskusjonsdelen av rapporten.
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De andre enhetskostnadene i modellen er i stor grad basert på antakelser, da mer eksakte
kostnadsinformasjon mangler. Kostnadene og antakelsene for innleggelser, behandling på
distriktpsykiatriske sentre og produksjonstap ved sykefravær vises i tabellen under:
Tabell

4. Kostnadsdata

brukt

i analysen.

Kilde:

Refusjonssøknaden

4
R‘esourc

Average
cost, NOK

i

Description
Hospitaliztaion !'s ssumedto consist of periods in
ward (10.5% rhe time), intermediary ward
(22.8%) and special housing services(66.7%P. The
L:ostper day s ijmated to be 8000 NCK for ocute
ward. 6000 NOK f,3f.,'ntermedhztyward and 2000
b The average cost
NOK for specia; iOUS1flg r.ik
figures:
!he weighted average of .he
OJ05'8000 #a 228°6000 #0.;j678000= 3544.43

.
Outpatient
psychiatric ce

at district

119

NOK.
Di.nng a 6 renth period patients are ass:ned to
j,::tt:;PS (1?231'JOK) :;rid 3 visits
have 7 :-,.'2u!:!r
induaing
examintie,r;5
(1 72S,";

.i3pire R, ose
:e

jct

429

4-27:7NOK.),The rnec:nst

.2.5 NOK.
28427513j/7
(hus
of the package
Dow/day. Catctilated from the =.:‹-ast
with t!.e iOWe plce (3Ger7g.100 tablets).
st of the pkage
.:day GlIculawd f
price (.3-00ing,7.00tablets).
mth he
crding to Statis:cs Norway the average monthly
.:gein c4 was 34 223 NOK. Froductiviry ioss
1125 NOK ,4228412)/3,5.51 plus
is -1.Js
the ::-tverge sc.ci(zife s(27V

Ved beregningen av produksjonstapet antar soker at 15 % av sehizofreni-pasientene er i
arbeid når de er i en stabil fase av sykdommen i modellen, ellers er de ikke i arbeid.

10/08559-13

3.2

LØ/LR/MAa,KH

01-03-2012

side 18/33

Resultater

3.2.1 Effekt/helsenytte/QALYs
Se resultatene under 3.2.3 Kostnadseffektivitet

3.2.2 Kostnader
Se resultatene under 3.2.3 Kostnadseffektivitet

3.2.3 Kostnadseffektivitet
Resultatet av søkers analyse er vist i tabellen under. Tall for de ulike
kostnadskomponentene, totalkostnadene og kvalitetsjusterte leveår (QALYs) er vist for
hver av behandlingsarmene i modellen. Tallene gjelder per år per gjennomsnittspasient
som inngår i modellen. I høyre kolonne vises tilhørende ICER (Incremental Cost
Effectiveness Ratio), der den totale merkostnaden ved Seroquel Depot er dividert med
helsegevinsten, dvs, forskjellen i QALYs mellom Seroquel Depot-armen og quetiapin IRarmen. ICER er 210 606 kr dersom en kun ser på direkte kostnader (legemiddelkostnader,
behandlingskostnader ved innleggelse og ved DPS'er), dvs, noe høyere enn om en også tar
med produksjonstapsvirkningene, da ICER er 133 478 kr.

(ICER
scenario
for base-case
Tabell 5: Resultater
Kilde: Refusjonssøknad
i parentes).
kostnader

Inpatint
costs

Drug
Q letiapine iR
Seroquel Depot

3.3

381 593
377 5(30

6rts
Outpatient
cc,sts
c o5 ts
..
< 3 860
15 699
10 306
15 537

Depot

vs. IR uten

lndIrct

Total

er:)sts

costs

$9 165
34S
:-_.'3

440 318
441 737

indirekte

QAII;

ICER'

0.S;31
0,r,M

133 478—
(210 606)

Sensitivitets- og scenarioanalyser

I sensitivitetsanalysene varierer ICER fra at Seroquel Depot er dominant, dvs, gir både
netto innsparinger og QALY-gevinst, til en kostnadsøkning på 190 171 kr per vunne
QALYs. Resultatene er mest sensitive for endringer i lengden på sykehusopphold,
sannsynlighet for tilbakefall og kostnader ved sykehusopphold.
Søker argumenterer med at følgende forhold som ikke er inkludert - bidrar til at analysen
er konservativ (ikke favoriserer Seroquel Depot): Kostnader ved hhv. sornatisk behandling
og uformell omsorg kan være omfattende. Dosetitrering med Seroquel Depot skjer raskere
og mindre komplisert enn med quetiapin IR. Seroquel Depot har en jevnere plasmakonsentrasjons-proffl. Depotformuleringen har bedret toleranseprotil, herunder mindre
sedasjon på dagtid. Funksjonsevnen til schizofreni-pasienter forverres for hver reinnleggelse.
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Kritisk vurdering av cost-utility analyse

3.4.1 Relevans av analysen mht søkt PICO
Komparator

Etter ønske fra Legemiddelverket i avslaget på forrige refusjonssøknad har søker i denne
søknaden sammenliknet Seroquel Depot med "moderformuleringen" quetiapin IR.
Legemiddelverket begrunnet dette med at depotformuleringer skulle sammenlignes med
den formuleringen som allerede finnes på forhåndsgodkjent refusjon, med mindre
bruksområdet er forskjellig. I forrige refusjonssøknad var Seroquel Depot sammenlignet
med aripiprazol og ziprasidon.
Søker mener imidlertid at i klinisk praksis brukes quetiapin IR og Seroquel Depot noe
forskjellig. Søker har lagt ved postere fra studier som nylig er gjennomført til støtte for
dette (15-18).
I prosessen forut for og underveis i saksbehandlingen av forrige refusjonssøknad, ønsket
Legemiddelverket en sammenlikning med markedsleder olanzapin. Denne søknaden
inneholdt ikke en slik sammenlikning. Slik antipsykotikamarkedet er i dag, vurderer
Legemiddelverket at en sammenlikning med olanzapin, i tillegg til søkers sammenlikning
med quetiapin IR, ville vært nyttig. Hvordan en slik sammenlikning ville slått ut er uviss.
Olanzapin er enda billigere enn quetiapin IR. Videre gis olanzapin også 1 gang daglig, noe
som ikke ville gi Seroquel Depot en fordel vs. olanzapin mht. behandlingsetterlevelse. En
sammenlikning med olanzapin ville derfor antakeligvis kreve en ny modell for
legemiddeløkonomisk analyse som eksempelvis tar hensyn til eventuelle forskjeller i
effekt- og bivirkningsprofil —og etter Legemiddelverketsvurdering en ny refusjonssøknad.
Fra referat fra møtet i Blåreseptnemnda (19):
"Valg av komparator i modellen ble diskutert, og det er ikke åpenbart at IRformulering
alene er adekvat komparatorfår Seroquel Depot. Soker attfårer selv i soknaden at
Seroquel Depot og IRformuleringene er tolbrskjellige behandlinger og at Depot bor
inngå som et supplement heller enn en erstatningfor IRfOrmuleringen. I den påfølgende
analysen over legemiddelforbruk2jOrutsettes det at Seroquel Depot i praktisk bruk vil
erstatte en rekke alternative medikament (Tabell 14.4 i vedlegg 13).Disseforholdene
rellekteres ikke gjennom design av og valg av komparatorer i den legemiddelokonomiske
analysen.
De overnevnteforholdene antyder at vifor schizofreni har en rekke ulikefarmakologiske
behandlingsalternativer„som hovedsakelig (men ikke utelukkende) kan betraktes som

1budsjettvirkningsanalysen i soknaden
'I budsjettvirkningsanalysen i soknaden
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gjensidig utelukkende alternativer. Det vil si at man ved å velge et behandlingsalternativ
samtidig velger bort de andre alternativene. Vedgjensidig uavhengighet er god praksis i
okonomisk evaluering å beregne inkrementell kostnadseffektivitet mellom alle de ulike
alternativene, noe som ikke er gjennomfort i sokers modell. I soknaden er ICER kun
presentert for Seroquel Depot iforhold til IRformuleringen. Nemnda mener atfravær av
relevante komparatorer med tilhorende inkrementelle analyser er svakheter ved soknaden
som borfolges opp av Legemiddelverket."
3.4.2 Modellstruktur
Etter Legemiddelverkets vurdering synes modellen noe enkel. Valg av antipsykotika i
behandlingen og quetiapin (både IR og depot) sin plass i behandlingskjeden kommer ikke
godt nok fram i modellen. Det gjør heller ikke norsk klinisk praksis for behandling av
tilbakefall. I modellen knyttes tilbakefall til innleggelser på sykehus. I praksis behandles
tilbakefall på ulike nivåer og institusjoner i helsetjenesten; med forskjellig varighet og
kostnader.
At modellanalysen starter med pasienter som er innlagt virker ikke helt tilpasset analysens
problemstilling. En analyseperiode på ett år virker kort. Perioden blir kun et kort utdrag av
en ofte lengre behandlingsperiode. Det er uklart hvordan disse manglene slår ut i analysen.

3.4.3Effekt og helsenyttedata i modellen
-

Sammenhengen mellom antall doseringer, etterlevelse og sykehusinnleggelser
modellanalysen

i

I cost-utility-analysen er risiko for tilbakefall med sykehusinnleggelse i Seroquel Depotarmen hentet fra studie 004 (9). Definisjonen av tilbakefall i denne studien er imidlertid
mye bredere enn kun "med sykehusinnleggelse", og omfattet minst en av følgende:
sykehusinnleggelse pga. forverring av schizofreni, økning i PANSS-skåre > 30 %, CGI-Iskåre > 6, eller behov for tilleggsmedisinering med antipsykotika pga. psykose. De Ileste
tilbakefall som ble observert i denne studien (> 80 %) falt innenfor definisjonene økning i
PANSS-skåre eller CGI-I-skåre. Det var ingen pasienter i Seroquel Depot-gruppen som
ble lagt inn på sykehus. Risiko for sykehusinnleggelse i den legemiddeløkonorniske
analysen synes derfor å være overestimert.
Forskjell i helseeffekt mellom Seroquel Depot og queptiapin IR er tilskrevet forskjellig
etterlevelse av behandlingen. Dosering en gang daglig med Seroquel Depot antas å
ffirbedre etterlevelsen av behandlingen sammenlignet med dosering to ganger daglig med
quetiapin IR.
Studie 146 (5) er eneste studie som direkte sammenligner Seroquel Depot og quetiapin IR.
Compliance ble ikke målt i studien. Blåreseptnemnda (19) kommenterer at hvis man
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bruker "frafall pga. manglende effekt og bivirkninger" som et surrogatmål på noncompliance, er det ikke store påvisbare forskjeller mellom formuleringene i studie 146.
[ modellanalysen brukes tall fra Remington et al (11) for sammenheng mellom antall
doseringer og etterlevelse, og fra Weiden et al (12) for sammenheng mellom etterlevelse
og sykehusinnleggelse:
Remin ton et al 11
Dette er en observasjonsstudie over 4 uker som måler compliance hos 52 pasienter med
schizofreni eller sehizoaffektiv lidelse ved bruk av 4 ulike metoder: Medication Event
Monitoring System (MEMS), pilletelling, pasientens vurdering og legens vurdering.
MEMS er elektronisk måling av om medisinboksen åpnes.
Gjennomsnittlig compliance målt ved MEMS var 66,12 31.00 %. Regresjonsanalyser
viste at PANSS-skåre og doseringskompleksitet var signifikante prediktorer for
compliance. Dosering mer enn en gang daglig medførte en 24,6 % lavere compliance i
gjennomsnitt per pasient.
Remington-studien har vesentlige begrensinger i forhold til hvordan resultatene fra den
brukes i søkers modell-analyse. Designet i studien vanskeliggjør tolkning av
årsakssammenhenger og -retninger. Studien er en observasjonsstudie uten systematisk
vurdering av data før og etter start med ulike antall doser. Dessuten er det et spørsmål om
hvorvidt pasientgruppene i hhv. en- og flerdosegruppene i studien er fullstendig
sammenliknbare i og med at de ikke er randomiserte på hhv. en og flere doser. Riktignok
er det kontrollert for sykdom (ved PANSS-skåre) i regresjonsanalysen. Men spørsmålet er
om det er kontrollert tilstrekkelig for ulikheter i forklaringsvariable, utenom antall doser, i
analysen.
Fra Blåreseptnemndas referat (19): "Nemnda mener atforfatternes post-hoc
styrkeberegning er malplassert, og at medikamentell behandling er utilstrekkelig beskrevet
i artikkelen. Pasienter vurderes kategorisk enten som compliant eller non-compliant selv
om detfinns mer nyanserte data som trolig kunne vært bedre ulnyttet. Det var manglende
samsvar mellom MEMS og pilletelling. Denne studien med relativfå pasienter har lav
statistisk styrke og resultater er beheftet med relativt stor usikkerhet. Flere post hoc
analyser gir ikke grunnlagfOr konklusjoner."
Søker refererer også til en studie av Diaz et al (20), som estimerte 29,6 % økt etterlevelse
ved dosering en gang daglig sammenliknet med dosering flere ganger daglig. I studien ble
50 sehizofrene/sehizoaffektive pasienter fulgt i 3 måneder. Søker mener det er konservativt
å bruke tallene fra Remington-studien (24,6 % nedgang i etterlevelse ved dosering 2 eller
flere ganger daglig) enn tallene fra Diaz-studien. Legemiddelverket er ikke enig i det. En
24,6 % nedgang i Remington tilsvarer at pasientene med dosering en gang daglig har en
32,6 % hoyere etterlevelse enn pasientene med dosering tlere ganger daglig. Dessuten er
det tlere svakheter ved Diaz-studien, som begrenset utvalg pasienter og medikamenter i
studien, noe som kan slå skjevt ut i resultatene.
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Weiden et al (12)
Dette er en registerstudie på et tilfeldig utvalg av pasienter med schizofrenidiagnoser fra et
register hos California Medicaid. Totalt 4325 pasienter ble inkludert. Inkluderte pasienter
måtte ha minst to resepter på antipsykotika i en innrulleringsperiode, og minst en resept før
denne perioden. Observasjonsperioden var 12 måneder. Det er brukt ulike mål på
compliance i studien, herunder "medication gap", som er definert som "the longest period
during which no medication appeared to be available". "Medication gap" er beregnet ut fra
ekspedisjonsdato, antall tabletter utlevert og foreskrevet dose. Det er definert fire
kategorier basert på "maximum gap": 0 dager, 1-10 dager, 11-30 dager og >30 dager. I
observasjonsperioden ble det også registrert om pasientene hadde minst en
sykehusinnleggelse pga. psykiatrisk sykdom.
Resultatene viser at totalt 654 pasienter (15,1 %) ble sykehusinnlagt. Det er gjort statistisk
analyse (logistisk regresjon) av hospitalisering som funksjon av compliance. En slik
analyse viser at en "maximum gap" på 1-10 dager gir en odds ratio for sykehusinnleggelse
på 1,98 sammenlignet med pasienter uten "gap" i medisineringen. Ved "maximum gap" på
11-30 dager og >30 dager, øker odds ratio til hhv 2,81 og 3,96.
Weiden-studien er basert på et stort pasientutvalg, men har vesentlige begrensinger i
forhold til hvordan resultatene fra den brukes i søkers modell-analyse. Designet i studien
vanskeliggjør tolkning av årsakssammenhenger og -retninger. Som studieforfatterne selv
skriver i diskusjonen: "Furthermore the causuality of the association between partial
compliance and hospitalization has not been established. ...We did not attempt a test of
temporal contiguity between noncompliance and hospitalization,...". Dessuten er det et
spørsmål om hvorvidt pasientgruppene i hhv. compliance og noneompliance-gruppene er
fullstendig sammenliknbare. Det synes ikke å være kontrollert for andre faktorer. Vil det
for eksempel være en bakenforliggende faktor (hvor syke pasientene er) som påvirker både
compliance og risiko for sykehusinnleggelse? Dette gjør Weiden-tallene og bruken av dem
i søkers analyse enda mer usikre. For eksempel kan det være at spredningen av pasienter på
maksimum gaps fra hhv. 0 til over 30 hovedsakelig følger sykdomsgrad og i langt mindre
grad om det er dosering en eller fiere ganger daglig.
Legemiddelverket er således kritisk til hvordan Weiden-studien er brukt av søker til å anslå
storrelsen av en eventuelt forhøyet risiko for innleggelse på sykehus ved bruk av quetiapin
IR sammenliknet med Seroquel Depot.
Søker mener å vise med et regneeksempel at Weiden-tallene brukes konservativt i søkers
analyse: "Anta at 100 pasienter behandles i 365 dager, noe som gir 36 500 pasientdager.
24,6 % av disse pasientene har et 10 dagers opphold i sin medisinering (noe som i alt
medfører 246 "non-adherent" dager) og 75,4 % etterlever behandlingen fullstendig. I dette
tilfellet er gjennomsnittlig etterlevelse i populasjonen 99,3 % [(36 500 dager —246 "non
adherent" dager) / 36 500]."..."1 vår modell antar vi således at dosering to ganger daglig
påvirker MEMS-skåren (dvs. etterlevelse) med 0,7 %. Sammenliknet med den
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gjennomsnittlige effekten av 24,6 % i Remington et al (2007) (11) (eller for ikke å snakke
om 29,6 % effekten i Diaz et al (2004) (20)), er dette et svært konservativt estimat".
(Legemiddelverkets oversettelse fra engelsk - utdrag av søkers argumentasjon).
Legemiddelverket mener dette ikke er riktig totalt sett. Riktignok er det muligens
konservativt å anta at det kun er 24,6 % av de som bruker quetiapin IR, som har redusert
compliance. Og riktignok er det muligens konservativt å anta at de 24,6 % med
compliance-problemer tilhører gruppen med kun 1-10 maximum gap days i Weiden. Men,
det synes ikke konservativt å anta at alle de som bruker Seroquel Depot er i gruppen 0
maximum gap days i Weiden. Og i søkers regneeksempel synes det ikke riktig å anta at
anslaget på redusert compliance i de to gruppene kan gjøres ved å multiplisere antall
pasienter med maximum gap days. Det undervurderer compliance-problemer.
Regneeksempelet gir en compliance på 99,3 %, og dette er langt høyere enn det som er
funnet i de studiene søker viser til, eksempelvis Remington-studien der gjennomsnittlig
compliance målt ved MEMS var 66 %. For å anslå total compliance basert på Weiden med
regneeksempel, må det også gjøres forutsetninger om andre gap days perioder per pasient i
måleperioden enn maximum gap days. I tillegg bør det gjøres forutsetninger om
compliance i de dagene pasientene faktisk har medisiner. Ved å bare bruke gap days
beregnet fra avhentingen av medisiner, vil compliance-problemer antakelig undervurderes.
Vi vil i regneeksempler under vise at med slike tilleggsforutsetninger kan en —ved å ta
utgangspunkt i Weiden —komme fram til mange mulige compliance-mønster som passer
med en 24,6 % lavere compliance i IR-gruppen enn i depotgruppen. Og dette er mønster
som vil gi andre relativ risiko-tall enn det som søker bruker. Vi vet imidlertid ikke hvor
sannsynlige disse beregningene er.

10/08559-13

Tabell 6 Regneeksempler
for å illustrere.
Legemiddelverkets
antagelser/forutsetninger

LØ/LR/MAa,KH

01-03-2012

side 24/33

i kursiv. Per år.

a) Både dosering 1og 2 ganger daglig plasseres i
en 11-30 maximum a da s i Weiden

Maksimal gap
Gjennomsnittlig ga
Antall gaps er år
Antall asienter
Antall compliant dager ved 100% compliance
Compliant dager hvis alle dosene tas
Antatt compliance fir de dosene som er hentet
Compliant dager
Compliance rate
Lavere compliance rate ved dosering 2 ganger daglig

De ot
1 gang
daglig

IR
2 ganger
daglig
17
11
2
100

22
20
4
100

36500
34300

36500
28500

80 %
27440
75,2 %

72,7 %
20719,5
56,8 %
24,5 %

b) Dosering1 gangdagligplasseresi gruppen1-10maximumgap
daysog 2 gangerdagligi gruppen11-30maximumgapdays i
De ot
Weiden

IR
2 ganger
daglig

1 gang
daglig
Maksimal ga
Gjennomsnittlig ga
Antall gaps per år
Antall pasienter

Antall compliant dager ved 100% compliance
Compliant dager hvis alle dosene tas
Antatt compliance fir de dosene som er hentet
Compliant dager
Compliance rate
Lavere compliance rate ved dosering 2 ganger daglig

10
8
2
100

25
13
4
100

36500
34900

36500
31300

86,5 %
30188,5
82,7 %

72,7 %
22755,1

62,3%
24,6 %

regneeksempel a) antas begge legemidlene (i gjennomsnitt) gruppert i samme gruppe i
Weiden, samtidig som compliance-raten er 24,6 % lavere for 2 ganger daglig (IR) enn for
1 gang daglig (depot), som Remington indikerer. Da byr ikke Weiden, med sine intervallresultater, på separate tall for risiko for innleggelse for hver av de to formuleringene, men
kun samme risikotall for begge.
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I regneeksempel b) antas legemidlene (i gjennomsnitt) gruppert i hver sin gruppe i Weiden,
samtidig som compliance-raten er 24,6 % lavere for 2 ganger daglig (IR) enn for 1 gang
daglig (depot), som Remington indikerer. Men, gruppene er ikke 0 og 1-10 som i søkers
analyse, men hhv 1-10 og 11-30. Da blir relativ risiko for innleggelse 16,1 % /11,9 % =
1,35, og ikke 11,9 % /6,4 % = 1,86 som en plassering i gruppene 0 og 1-10 skulle tilsi
(uten korrigering for sykdomsgrad etc).
Regneeksemplene i Tabell 6 over styrker Legemiddelverkets syn på at måten Remingtonog Weiden-tallene er knyttet sammen på i søkers analyse virker selektivt. Tallet 24,6 % fra
Remington angir hvor mye lavere compliance er for de som får medisinen 2 (eller tlere)
ganger daglig enn for de som får den en gang daglig. Det er noe helt annet enn å bruke
tallet til å anta at 24,6 % av de som bruker quetiapin IR har et maximum gap på 1-10 dager
i medisinering per år.
Søker legger også ved omtale av en rekke andre studier (21-25) som søker mener støtter
resultatene i Weiden. Det er positivt at søker prøver å underbygge de usikre resultatene fra
Weiden. Men, etter Legemiddelverkets syn er det vanskelig å overføre resultatene fra disse
studiene til analysen i denne refusjonssøknaden. Dette pga. begrensinger i studienes
metode, relevans av pasientpopulasjon m.m.
Fra Blåreseptnemndas referat (19): "Studien av Weiden byggerpå datafra ulike registre.
Nemnda hadde.flere kritiske kommentarer til studien. Alvorlighetsgrad og varighet av
sykdoinmen er ikke beskrevetfor pasientpopulasjonen. Artikkelen gir videre utilstrekkelig
informasjon om hvordan pasienter ble identifiserte og hvordan kryptertepasientdata er
håndtert. MEMS gruppen var avgrenset til polikliniske pasienter. Tilbakefall (relaps) ble
registrert retrospektivt, og detfremgår heller ikke hvordan registerdata var koblet
sammen. Nemnda påpekte jlere svakheter i den statistiske analysen. Det er ikke
dokumentert en kausal sammenheng mellom opphor i medisinering (medication gap) og
sykehusinnleggelsefordi detfinnes jlere alternativeforklaringer (sykdomsvarighet,
alvorlighet og antall utleveringer av legemidlerfra apoteket). Nemnda påpekte manglende
nyansering av hvordan responsrate kan potensielt påvirke compliance."
Corn liance —målin oo definis'on
Compliance er målt og definert på svært forskjellige måter i Remington og Weiden.
I Remington (11) måles compliance elektronisk ved hjelp av MEMS (Medication Event
Monitoring System). Complianee målt ved MEMS involverer kun dosetaking (tar det
forskrevne antall tabletter hver dag), men ikke dosetiming (tar tablettene innenfor det
forskrevne tidsintervall).
Weiden (12) beregnes en sammenheng mellom medication gap" og risiko for
sykehusinnleggelse. "Medication gap" er beregnet ved å se på når og hvor mye legemiddel
som er utlevert fra apotek. Men, det synes ikke kjent om oppholdet i medisinering skjer i
sammenhengende eller i spredte dager, og hvordan dette eventuelt vil ha betydning for
risikoen for sykehusinnleggelse.
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Idet tall fra Remington og Weiden knyttes sammen i modellanalysen, kan vidt ulike
definisjoner av compliance medføre en brist på konsistens og stringens i
sammenknytningen av tallene fra de to studiene. Compliance målt som MEMS-skåre i
Remington kan være mindre alvorlig enn "medication gap" målt i Weiden. Dette kan
overdrive effekten i sammenknytningen av tallene i modellen —og dermed i effektkjeden i
modellanalysen. Hvis en hadde målt compliance i Weiden på samme måte som det gjøres i
Remington, kunne sammenhengen mellom compliance og sykehusinnleggelser blitt svært
annerledes enn den som nå rapporteres fra Weiden.
Livskvalitetsvekter
Vektene for livskvalitet i modellen er basert på ulike kilder og kombinert basert på en
rekke antakelser. Dette synes svært usikkert. På den annen side synes ikke modellanalysen
å ta hensyn til at Seroquel Depot kan gi livskvalitetsgevinster grunnet bedre tolerabilitet,
enklere dosering og raskere titrering.
3.4.4 Kostnadsdata

Sensitivitetsanalysene viser at resultatene er sensitive for endringer i lengde på
sykehusopphold og kostnader ved sykehusopphold. Antall dager på sykehus og kostnader i
forbindelse med sykehusopphold i modellen er basert på ulike kilder og antakelser. Dette
synes svært usikkert.
[ perioden "2nd hospitalization" i modellanalysen, antas det at enhetskostnadene er de
samme enten pasienten er i quetiapin IR- eller Seroquel Depot-armen. Dette til tross for at
legemiddelkostnadene knyttet til Seroquel Depot er vesentlig høyere enn quetiapin IRkostnadene. Legemiddelverket la enhetskostnadene for de to legemidlene inn i modellen
for 2nd hospitalization-perioden. Dette medførte at ICER uten indirekte kostnader økte fra
210 606 kr per QALY til 458 000 kr per QALY. Refusjonssøker mener imidlertid at det
ikke vil være riktig å inkludere en forskjell i legemiddelkostnader i perioden "2nd
hospitalization" av følgende grunner: a) kostnaden for inneliggende pasienter inkluderer
allerede en gjennomsnittlig legemiddelkostnad, b) det vil være en forenkling å bare
inkludere en forskjell i legemiddelpriser fordi dosering 2 ganger daglig vil kreve mer tid
fra helsepersonell enn dosering en gang daglig, c) legemiddelprisene i sykehus er lavere
enn AUP pga. rabattordninger.
Søker skriver i svar på klokkestoppspørsmål at usikkerheten med sykehuskostnader i en
viss grad kan besvares med søkers tilleggsanalyse, en kOstnadsanalyse.Analysen er omtalt
og vurdert av Legemiddelverket senere i rapporten. I kostnadsanalysen har en ifølge søker
vesentlig bedre data for innleggelseskostnader.
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Kostnadsanalyse

I klokkestoppsvarene av 22-12-2010, 08-02-2011 og 14-02-2011 har søker brukt årlige
gjennomsnittlige kostnader for innlagte (hospitalized) og ikke-innlagte (non-hospitalized)
fra en upublisert studie av Ekman et al 2010 (26) og gjort en alternativ økonomisk analyse:
en kostnadsberegning. Søker mener beregningen med disse nye kostnadsdataene utfyller
cost-utility-analysen presentert foran. Under viser vi de mest oppdaterte av
kostnadsanalysene fra søker. Ekman et al er en restrospektiv "cost-of-illness"-studie, der
registerdata for perioden 2006-2008 er brukt til å anslå kostnader ved sehizofreni i Sverige.
Behandling med Seroquel (enten Depot eller IR) blir gitt gjennom et helt år, dvs, under
hele analysens varighet, i kostnadsberegningen til søker.
Basert på årlige sannsynligheter for tilbakefall med innleggelse for Seroquel Depot og
quetiapin IR (0,266 og 0,322 respektive), beregnes gjennomsnittlig årlig kostnad per
pasient som følger:
Seroquel Depot: 0,266*SEK 661618 + (1-0,266)*SEK 348096 = SEK 431 493
quetiapin IR: 0,322*SEK 661618 + (1-0,322)*SEK 348096 = SEK 449 050
der SEK 661 618 er kostnaden per år per pasient for de som er innlagt (uavhengig av
sykehusoppholdets lengde), mens SEK 348 096 er kostnaden per år for de som ikke er
innlagt. Kostnadene består av polikliniske kostnader, kostnader for inneliggende pasienter,
indirekte kostnader (produktivitetstap) og kostnader til legemidler.
Pga. lavere risiko for innleggelse er Seroquel Depot SEK 17 557, omregnet til NOK
15 200, billigere enn quetiapin IR. Om en justerer for forskjellen i legemiddelpris, NOK
(41-18,75)*365, blir fortsatt Seroquel Depot kostnadsbesparende (nettoinnsparing per
pasient om lag lik NOK 7080) i dette regnestykket. Her er indirekte kostnader inkludert.
Valutakurs per 14-11-10, 1 NOK = 1,15 SEK, er brukt.
Søker har også utført regnestykket med kun direkte kostnader, SEK 334 502 for innlagte
pasienter og SEK 29 492 for ikke-innlagte. Da ble nettoinnsparingen ea. NOK 6730.
Søker beregner også hva sannsynligheten for tilbakefall med innleggelse må være for
quetiapin IR for at Seroquel Depot skal være kostnadsnoytral. Sannsynligheten må være
minst 0,29557 for IR, gitt at sannsynligheten for Depot er 0,266. Dette innebærer at oddsratioen for innleggelse, mellom IR og Depot, må være minst 1,16. Regnestykkene er med
indirekte kostnader. Søker argumenter med at 1,16 er lavere enn nedre grense i
konfldensintervallet (1,27) for OR assosiert med "medication gap" på 1-10 dager i Weiden
et al 2004 (12).
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I regnestykket over er legemiddelprisen inkl. mva. Uten mva. (på legemiddelprisene) blir
kravet til kostnadsnøytralitet at sannsynligheten for tilbakefall og innleggelse med IR må
være minst 0,28982, og at OR må være minst 1,13.
Søker argumenterer for at kostnadsanalysen presentert over gir et mer realistisk bilde av
behandling av schizofreni i Norge enn cost-utility-analysen. Dette av følgende grunner:
Dataene i cost-utility-analysen er usikre. Ekman-dataene er på pasientnivå. Pasientutvalget
er stort og representativt. Overførbarheten fra det svenske systemet for psykiatrisk omsorg
til det norske antas å være god.
Søker argumenterer videre at selv om kostnadsanalysen er enkel, er den konservativ —av
flere grunner: Seroquel Depot gir ikke bare ressursbesparelser, men også QALY-gevinster
på grunn av gunstigere bivirkningsprofil, herunder mindre sedasjon på dagtid, og raskere
opptitrering enn quetiapin IR.
3.6

Kritisk vurdering av kostnadsanalyse

Etter Legemiddelverkets vurdering er det nyttig at søker underveis i saksbehandlingen
framlegger nye kostnadsdata for schizofrene pasienter (Ekman et al 2010). Og idet costutility-analysen er såpass usikker er det relevant å prøve å underbygge resultatene fra den

analysen med tilleggsanalyser (her: kostnadsanalysen).
Legemiddelverket mener likevel at kostnadsanalysen har begrenset verdi, av flere grunner:
Den er svært enkel. Den sier svært lite om behandlingsveiene —både valg av legemiddel og
bruk av helsetjenester —for den aktuelle pasientgruppen. Dataene for sannsynligheter for
tilbakefall med sykehusinnleggelse er basert på samme grunnlag som tilsvarende data i
cost-utility-analysen. Det vil si at de er svært usikre og spekulative. Selv om søker prøver å
vise at det kun er en moderat forhøyet risiko for tilbakefall med innleggelse ved quetiapin
IR sammenliknet med Seroquel Depot som skal til, er det fortsatt svært uvisst —og ikke
dokurnentert —hvor sannsynlig det er med en slik risikoforskjell.
3.7

Oppsummering

Totalvurdering: Det virker plausibelt at det kan være en mulig sammenheng mellom antall
doseringer per dag, efierlevelse og risiko.for sykehusinnleggelse. Men, storrelsen på disse
mulige sammenhengene er svært uviss —og i liten grad dokumentert. Det samme gjelder
virkningenepå kostnader og livskvalitet. Soker skriver selv at det på nåværende tidspunkt
ikke eksisterer komparative tilbakelallsdatalbr Seroquel Depot og quetiqpin IR ved
schizolreni.
Denne usikkerheten og mangel pa dokumentasjon må sees i sammenheng med at
AstraZeneca har sokt omfOrhåndsgodkjent refusjonlOr Seroquel Depot ined en pris som er
over 100 % hoyere enn prisen for generisk quetiapin IR. På soknadslidspunktet var
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600mg-dagskostnadenfor Seroquel Depot 2,67 ganger dagskostnadenfor quetiapin IR. I
perioden 01.03.11 —01.03.12 var det tilsvarendefårholdet 2,19 ogf o.m. 01.03.12 blir
dagskostnadslårholdet 2,02. Ei heller var prisredukVonen i pristilbudet 30.06.11
tilstrekkelig til å endre prisforholdet i avgjorende grad.
Dette betyr at en, med detfårelagte materialet, ikke vet hva som er det mest sannsynlige
anslaget på risikookning.for innleggelse ved bruk av quetiapin IR sammenliknet med
Seroquel Depot. Da denne parameteren er svært sentral i analysen, vet en heller ikke hva
som er det mest sannsynlige estimatetfor kostnadseffektiviteten av Seroquel Depot
sammenliknet med quetiapin IR.
Konklusjon
Etter en vurdering av innsendt dokumentasjon mener Legemiddelverket at det ikke er
tilstrekkelig dokumentert at Seroquel Depot er kostnadseffektivt sammenliknet med
quetiapin IR i behandling av pasienter med schizqfreni. Detfaglige kriteriet om
kostnadseffektivitet er dermed ikke oppfylt.

4

BLÅRESEPTNEMNDAS VURDERINGER

Denne refusjonssaken ble behandlet i Blåreseptnemnda 10.02.11. Referatet fra møtet ligger
på Legemiddelverkets nettsider (19). Deler fra referatet er gjengitt under relevante i avsnitt
i denne refusjonsrapporten.

5
5.1

DISKUSJON
Refusjonsverdighet

i hht legemiddelforskriften

Legemiddelforskriften § 14-13 stiller tire faglige kriterier for forhåndsgodkjent refusjon.
Legemiddelverket har vurdert at følgende kriterier er oppfylt for quetiapin
depotformulering (Seroquel Depot) til behandling av schizofreni:
Schizofreni er en alvorlig sykdom
Pasienter med schizofreni har behov for langvarig behandling.
Sokeren har dokumentert klinisk effekt i relevant pasientpopulasjon
Når det gjelder kriteriet om hvorvidt kostnadene står i et rimelig forhold til
behandlingsmessig verdi, mener Legemiddelverket at de forelagte data og analyser gir for
liten og usikker kunnskap om kostnadseffektivitet av Seroquel Depot til at
forhåndsgodkjent refusjon kan innvilges.
I de innsendte analysene er quetiapin depotformulering som gis en gang daglig —etter
Legemiddelverkets onske - sammenliknet med quetiapin IR som gis to ganger daglig.
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Seroquel Depot og quetiapin IR antas å ha tilsvarende effekt på symptomene i behandling
av schizofreni. Refusjonssøker hevder likevel at Seroquel Depot har noen kliniske fortrinn
sammenlignet med quetiapin IR:
Dosering 1 gang daglig kan bidra til bedre etterlevelse, og dermed redusere risiko for
tilbakefall.
Raskere opptitrering til terapeutisk dose. Dette kan bidra til raskere innsettende effekt
og korte ned sykehusopphold.
Jevnere farmakokinetisk profil.
Mindre uønsket sedasjon på dagtid.
I de innsendte analysene er forskjell i helseeffekt mellom Seroquel Depot og quetiapin IR
tilskrevet forskjell i etterlevelse av behandlingene og risiko for tilbakefall. De øvrige
mulige kliniske fordelene til Seroquel Depot er ikke inkludert i analysene.
Legemiddelverket har lagt vekt på følgende i vurderingen:
Det virker plausibelt at det kan være en mulig sammenheng mellom antall doseringer
per dag, etterlevelse og risiko for sykehusinnleggelse. Men, størrelsen på disse mulige
sammenhengene er svært uviss —og i liten grad dokumentert. Det samme gjelder
virkningene på kostnader og livskvalitet. Det eksisterer ikke komparative
tilbakefallsdata for Seroquel Depot og quetiapin IR ved schizofreni.
Denne usikkerheten og mangel på dokumentasjon må sees i sammenheng med at
AstraZeneca har søkt om forhåndsgodkjent refusjon for Seroquel Depot med en pris
som er over 100 % høyere enn prisen for quetiapin IR. Pristilbud fra søker i løpet av
saksbehandlingen har ikke rokket avgjørende ved dette.
I prosessen forut for og underveis i saksbehandlingen av forrige refusjonssøknad, ønsket
Legemiddelverket en sammenlikning med markedsleder olanzapin. Denne søknaden
inneholdt ikke en slik sammenlikning. Legemiddelverket vurderer det slik at en
sammenlikning med olanzapin, i tillegg til søkers sammenlikning med quetiapin IR, ville
vært nyttig. Hvordan en slik sammenlikning ville slått ut er uviss. Olanzapin er enda
billigere enn quetiapin IR. Videre gis olanzapin også 1 gang daglig, noe som ikke ville gi
Seroquel Depot en fordel vs. olanzapin mht. behandlingsetterlevelse. En sammenlikning
med olanzapin ville derfor antakeligvis kreve en ny modell for legemiddeløkonomisk
analyse —og etter Legemiddelverkets vurdering en ny refusjonssøknad.
Legemiddelverket vil derfor ikke innvilge forhåndsgodkjent refusjon for quetiapin
depotformulering (Seroquel Depot) gitt de foreliggende data og analyser. Det er mulig for
behandlende lege å søke om individuell refusjon for Seroquel Depot til behandling av
sehizofreni.
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BUDSJETTKONSEKVENSER

Søker har beregnet antatt virkning på folketrygdens legemiddelbudsjett av at quetiapin
depotformulering (Seroquel Depot) innvilges forhåndsgodkjent refusjon for omsøkte
pasientgruppe. Legemiddelverket gir ikke her en vurdering av disse beregningene, da vi
ikke har funnet at Seroquel Depot oppfyller alle de faglige kriteriene for forhåndsgodkjent
refusjon.

7

KONKLUSJON

Det er ikke dokumentert at det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med quetiapin
depotformulering (Seroquel Depot) for pasienter med schizofreni oppfyller kriteriene for
forhåndsgodkjent refusjon.

Statens legemiddelverk, 01-03-2012

Kristin Svanqvi t (e.f.)
seksjonssjef
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Statens fellesblankett

Melding om rett til å klage over

Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)

forvaltningsvedtak
tlAÅ.

(Forvaltningslova § 27 tredje leddet)
Dato
-

Y 3

,2cyl:L

Klageinstans

Mottakar (namn og adresse)

Cr( -y-sr:41.::;c1_Qfx-LKL1r_:,

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjord kjend med.
Klagerett

De har rett til å klage på vedtaket.

Kven kan De klage til?

Klaga sender De til oss, dvs, det organet som er ført opp i rubrikk

Klagefrist

Rett til å krevje
grunngjeving
Innhaldet

i klaga

Utsetjing av gjennomforinga av vedtaket
Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje
rettleiing
Kostnadene med klagesaka

Klage til
Sivilombodsmannen

. Dersom vi
ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk
Klagefristen er tre - 3 - veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok at
klaga er postlagd før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart
for oss om De har klaga i rett tid, bør De oppgje datoen for når De fekk dette brevet.
Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje om å få lengre
klagefrist, og da må De nemne grunnen til at De ønskjer det.
Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik
grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får
grunngjevinga.
De må presisere
kva for eit vedtak De klagar på
årsaka til at De klagar
den eller dei endringar De ønskjer
eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga
Klaga må underskrivast.
Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same.
Men de kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klaga er avgjord.
Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i
§ 18 og § 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk .
De vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om
reglane for saksgangen.
De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane
om fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen
eller advokaten Dykkar kan gje nærmare opplysningar om dette. Dersom vedtaket er endra til Dykkar fordel, kan De etter forvaltningslova ha krav på å få
dekt store kostnader som har vore naudsynte for å tå endra vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (:),)vil orientere Dykk om retten til å krevje slik dekning.
Dersom De meiner at De har vore utsett for urett frå den offentlege forvaltninga,
kan De klage til Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen).
Sivilombodsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av
korleis den offentlege forN,altningahar handsama saka, og om dei har gjort feil
eller forsomt noko. Dette gjeld likevel ikkje i saker som er avgjorde av Kongen i
statsråd. Dersom De no rår klaga Dykkar avgjord i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De såleis ikkje seinare fore saka inn for Sivilombodsmannen.

Særlege opplysningar
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