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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, hvorvidt et 

legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre  

prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et 

legemiddel.  

 

Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens 

legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet for 

den aktuelle bruken, jf. § 14-5. 

 

 Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den 

aktuelle pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 

 Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 

omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 

 Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i 

gjennomsnitt taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 

 

Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til 

de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 

dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 

rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 

metodevurdering etter §14-4 i legemiddelforskriften.  

 

Legemiddelverket vurderer relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. 

Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte risiko balansen som er utredet i forbindelse med 

markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos EMA.  

Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, 

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 legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 

etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  

 

Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 

legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 

budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen. 

 

Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 

allmennheten (www.legemiddelverket.no). 

http://www.legemiddelverket.no/
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OPPSUMMERING 
Formål:  

Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for Stivarga (regorafenib) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 

om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. 

 

Bakgrunn 

Stivarga er et legemiddel til behandling av metastatisk kolorektalkreft (mCRC). Nytte/risikoforholdet 

ved behandling av mCRC er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. I 

underkant av 200 pasienter er aktuelle for behandling med Stivarga hvert år i Norge. 

Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Bayer. 

 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Legemiddelverket mener at effekten er godt dokumentert, men bakgrunn av beskjeden 

overlevelsesgevinst og høy grad av toksisitet anbefales ikke regorafenib i rutinemessig bruk i hht. de 

nasjonale retningslinjene for 3. eller 4. linjebehandling av mCRC. Stivarga vil anvendes i tillegg til 

dagens støttebehandling. Relevant komparator vil derfor være ingen aktiv behandling.     

 

Langvarighet 

Legemiddelverket mener at mCRC oppfyller kriteriet om langvarigbehandling i blåreseptforskriften 

 

Alvorlighet og helsetap 

Legemiddelverket vurderer at mCRC oppfyller prioriteringskriteriet om alvorlighet i 

blåreseptforskriften. Legemiddelverket har beregnet at mCRC for denne populasjonen har et absolutt 

prognosetap (APT) på ca. 18 QALY. 

 

Kostnadseffektivitet 

Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av Stivarga står i et rimelig forhold til den 

nytten behandlingen gir. Legemiddelverket mener merkostnad for Stivarga, sammenlignet med ingen 

aktiv behandling er: 

 845 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) eller høyere 

 520 000 NOK per vunnet leveår eller høyere.  

 

Legemiddelverkets totalvurdering 

Legemiddelverket mener at når man tar hensyn til alvorlighet, klinisk relevant effekt, behov for 

langvarig behandling og kostnadseffektivitet samt usikkerhet i analysene oppfyller ikke Stivarga 

kriteriene for å få innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Vedtak:  

Legemiddelverket har vedtatt at Stivarga ikke innvilges forhåndsgodkjentrefusjon. 



18/06104 LØ/LR/ 27-04-2018 side 

4/64 

 

3-SIDERS SAMMENDRAG 
 

Metode 

Regorafenib er indisert til behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft 

(mCRC) som tidligere er behandlet med, eller som er vurdert uegnet for, tilgjengelige behandlinger. 

Dette skal omfatte fluorpyrimidinbasert kjemoterapi, en anti-VEGF behandling og en anti-EGFR-

behandling. Denne metodevurderingen vurderer kostnadseffektiviteten til denne indikasjonen ved 

hjelp av en kostnad per QALY- analyse hvor regorafenib + best supportive care (RBSC) sammenlignes 

med best supportive care (BSC).  

Opprinnelig vedtak om refusjon på bakgrunn av denne metodevurderingen ble fattet 10. 

februar2017. Dette vedtaket ble opphevet av Helse- og omsorgsdepartementet 05. januar2017 etter 

klage fra Bayer. Legemiddelverket har derfor vurdert kostnadseffektivitetskriteriet på nytt, basert på 

opprinnelig innsendt dokumentasjon, med nye saksbehandlere. De delene av metodevurderingen 

som ikke var omstridt (påklaget) er beholdt uendret. Dette er tydelig merket i hvert avsnitt.  

Pasientgrunnlag i Norge 

I underkant av 200 pasienter er ifølge Bayers estimat aktuelle for behandling med regorafenib hvert 

år i Norge. 

 

Langvarighet 

Metastatisk kolorektalkreft (mCRC) er en kronisk tilstand. Det er behov for gjentatt behandling over 

en langvarig periode. 

 

Alvorlighet og prognosetap 

Legemiddelverket vurderer at mCRC oppfyller kriteriet om alvorlighet i blåreseptforskriften. 

 

Alvorlighetsgraden vil påvirke om kostnadene vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 

behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at mCRC for den aktuelle populasjonen behandlet 

med standardbehandling (dagens «best supportive care») har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 

18 QALY.  

Behandling i norsk klinisk praksis 

På bakgrunn av beskjeden overlevelsesgevinst og høy grad av toksisitet anbefales ikke regorafenib i 

rutinemessig bruk i hht. de nasjonale retningslinjene for 3. eller 4. linjebehandling av mCRC. I klinisk 

praksis er det i dag ingen standardbehandling som regorafenib vil fortrenge. Regorafenib vil 

anvendes i tillegg til dagens «best supportive care»-behandling. Relevant komparator vil derfor være 

ingen aktiv behandling.     
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Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Resultatene fra studien CORRECT, som ligger til grunn for markedsføringstillatelsen, er benyttet som 

input data i den helseøkonomiske modellen. Studien viser at behandling med regorafenib medfører 

en statistisk signifikant reduksjon i sannsynlighet for død, med median totaloverlevelse (OS) på hhv. 

6,4 måneder og 5,0 måneder for regorafenib og placebo. Median progresjonsfri overlevelse fra den 

samme studien er på hhv. 59 dager og 52 dager for regorafenib og placebo.  

 

Sikkerhet 

Observerte bivirkninger av regorafenib i studien er typiske for legemidler i multi-kinase inhibitor 

klassen. De hyppigste grad 3 eller 4 bivirkningene var hånd- og- fotreaksjon, utmattelse og 

hypertensjon. Grad 3 eller 4 bivirkninger ble rapportert hos 54 % av pasientene som ble behandlet 

med regorafenib, mot 14 % av pasientene som ble behandlet med placebo .  

 

Legemiddelverket mener at effekten av regorafenib sammenlignet med placebo er dokumentert. 

Klinisk relevans av effekten er usikker. Det er betydelig toksisitet knyttet til behandling med 

regorafenib. 

 

Kostnadseffektivitet  

Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av regorafenib står i et rimelig forhold til den 

nytten behandlingen gir. Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse og forutsetningene lagt til 

grunn for denne. Forutsetningene Legemiddelverket har lagt til grunn er de samme som i 

hovedanalysen til Bayer, bortsett fra følgende:  

- Nyttevektene i modellen er endret fra vekter med erfaringsbasert svensk tariff  til vekter med 

befolkningsbasert UK tariff  

- Legemiddelverket har beregnet legemiddelkostnadene utifra gjennomsnittlig dose i den 

kliniske studien, men har økt kostnadene grunnet svinn 

- Legemiddelverket mener behandling med regorafenib ikke er kostnadseffektiv, uavhengig av 

hvilken parametrisk funksjon som brukes. Vi har opprettholdt Bayers valg av log-logistisk i 

hovedscenario, og beregnet kostnad/effekt-brøker (IKER) med de andre parametriske 

funksjonene i scenarioanalyser.  

- Legemiddelprisene (målt i AUP) er til gjeldende priser pr. januar 2017  

Resultatene fra hovedanalysen presenteres i tabellen under.  
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Tabell 1: Legemiddelverkets hovedanalyse. Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. Per pasient. 
Diskonterte tall. Hovedanalyse med log-logistisk funksjon for framskriving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkostnad for regorafenib+BSC sammenliknet med BSC ved å bruke legemiddelets maks AUP er: 

 

 845 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) når log-logistisk funksjon legges til 

grunn. 

 

Analysene fra Bayer og Legemiddelverket viser at pasientene i gjennomsnitt lever i underkant av 60 

dager lenger med behandling med regorafenib. Dette tilsvarer om lag 35 kvalitetsjusterte levedager. 

Siden denne effekten er såpass liten vil selv en relativt liten merkostnad påvirke beregning av 

kostnadseffektivitet. Dette innebærer at valg av andre kurver, eller valg av andre 

kostnadsparametere som hver for seg påvirker kostnader eller levetid lite, påvirker beregningen av 

kostnadseffektivitet i større grad.  

 

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. Usikkerheten i analysen beror hovedsakelig på fremskrivning av overlevelse etter 

studieslutt.   

 

Legemiddelverket vurderer at kriteriet for kostnadseffektivitet ikke er oppfylt.  

 

Budsjettkonsekvenser 

Legemiddelverket har ikke gjennomført noen egen budsjettanalyse på bakgrunn av utfallet av 

kostnadseffektivitetsvurderingen. Vi har heller ikke vurdert den innsendte budsjettanalysen. 

Innsendt budsjettanalyse kan derfor ikke brukes uten videre i fremtidige metodevurderinger.  

Legemiddelverkets totalvurdering  

Legemiddelverket mener at når man tar hensyn til alvorlighet, klinisk relevant effekt, behov for 

langvarig behandling og kostnadseffektivitet samt usikkerhet i analysene, oppfyller ikke regorafenib 

kriteriene for å få innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 
  

 Regorafenib + 
BSC 

Placebo + BSC Differanse 

Totale kostnader 
(NOK) 

136 000 52 000 84 000 

Totale QALYs 
Totale leveår 

0,51 

0,82 

0,41 

0,66 

0,1 

0,162 

Merkostnad per 
vunnet QALY. NOK 
Merkostnad per 
vunnet leveår. NOK 

  845 000 

 

520 000 
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1 BAKGRUNN 

1.1 PROBLEMSTILLING 
Regorafenib er indisert til behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft 

(mCRC) som tidligere er behandlet med, eller som er vurdert uegnet for, tilgjengelige behandlinger. 

Dette skal omfatte fluorpyrimidinbasert kjemoterapi, en anti-VEGF behandling og en anti-EGFR-

behandling. Denne metodevurderingen vurderer kostnadseffektiviteten til denne indikasjonen ved 

hjelp av en kostnad per QALY- analyse hvor regorafenib + best supportive care (RBSC) sammenlignes 

med best supportive care (BSC).  

Opprinnelig vedtak om refusjon på bakgrunn av denne metodevurderingen ble fattet 10. 

februar2017. Dette vedtaket ble opphevet av Helse- og omsorgsdepartementet 5. januar 2018 etter 

klage fra Bayer. Legemiddelverket har derfor vurdert kostnadseffektivitetskriteriet på nytt, basert på 

opprinnelig innsendt dokumentasjon, med nye saksbehandlere. De delene av metodevurderingen 

som ikke var omstridt (påklaget) er beholdt uendret. Dette er tydelig merket i hvert avsnitt. For 

ordens skyld vil Legemiddelverket gjøre oppmerksom på at vurderingene er gjort etter regelverket 

som gjaldt per 10. februar2017. 

1.2 KOLOREKTALKREFT 
Avsnittet er basert på metodevurdering av 10.2.2017.  

Kolorektalkreft (CRC) er en kreftsvulst i tykk- eller endetarm, i de aller fleste tilfellene er CRC av typen 

adenokarsinom, en ondartet svulst utgått fra kjertelvev i tarmslimhinnen. Etter hvert som 

sykdommen utvikler seg, kan kreftceller spre seg til andre deler av kroppen og produsere 

metastatiske tumorer, oftest i lymfeknuter, lever og lunger.  

I Norge er CRC den nest hyppigste kreftformen for både menn og kvinner etter prostata- og 

brystkreft. I Norge ble det registrert over 4 000 nye tilfeller av kreft i tykk- og endetarm i 2012, og det 

har vært en markant økning i insidensraten for begge kjønn de siste 50 årene. I 2022-26 anslås antall 

nye tilfeller per år å være økt til 5 000. Antall tilfeller av tykktarmskreft er tilnærmet likt fordelt 

mellom kvinner og menn, mens endetarmskreft er omtrent 50 % hyppigere blant menn. Omtrent 5 % 

av alle menn, og 4 % av alle kvinner vil rammes av tykk- og endetarmskreft innen fylte 75 år (1).  

Overlevelsen for både tykk- og endetarmskreft har økt jevnt de siste tiårene med introduksjon av 

moderne kjemoterapi, økt reseksjon av levermetastaser og tillegget av målrettet biologisk terapi (2). 

Medikamentell behandling av ikke-operabel sykdom betraktes som palliativ behandling, med 

gevinster som forlenget levetid, symptomlindring og bedre/forlenget opprettholdelse av livskvalitet.  

 

Basert på tall fra Kreftregisteret har median overlevelse ved metastatisk sykdom økt fra 5 til 10 

måneder, med en større økning i overlevelse for yngre pasienter. Omlag 50 % av alle pasienter med 
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CRC utvikler metastaser og 50 % av pasientene med metastaser progredierer til andre- og 

tredjelinjebehandling. 

 

Regorafenib skal benyttes hos pasienter med mCRC i 3. linjebehandling eller senere. Produsenten har 

på grunnlag av tallene fra Kreftregisteret 2014 med framskriving i populasjon anslått at om lag 396 

pasienter per år kan være aktuelle for behandling i 3. linje eller senere. Av disse antas det at ca. 166 

pasienter er aktuelle for behandling med regorafenib. 

1.3 ALVORLIGHETSGRAD OG PROGNOSETAP  
Alvorlighetsgrad får betydning for to av kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon etter 

legemiddelforskriften § 14-13: : 

a) – legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med høy 

sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom 

d) – kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til 

kostnader forbundet med alternativ behandling 

 

Kriterium a 

Regorafenib vil brukes til behandling av mCRC, en sykdom som Legemiddelverket anser som alvorlig.  

 

Legemiddelverket har tidligere vurdert medikamentell behandling av mCRC (3), og konkluderte med 

at mCRC er en meget alvorlig sykdom. Legemiddelverket vurderer at det faglige kriteriet med hensyn 

til alvorlighet av sykdommen er oppfylt. 

 

Kriterium d  

Det faglige kriteriet om kostnadseffektivitet i legemiddelforskriften sier at kostnadene skal stå i et 

rimelig forhold til nytten av behandlingen. Hva som er rimelig kan avhenge av alvorlighetsgrad. Da 

kan det være nyttig å benytte en kvantitativ metode for å gradere alvorligheten for pasienter med 

mCRC. 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 (APT) i 

underkant av 18 QALY.  

1.4 BEHANDLING AV METASTATISK KOLOREKTALKREFT I 3. ELLER 4. LINJE 
Avsnittet er basert på metodevurdering av 10.2.2017.  

1.4.1 Behandling med regorafenib 
Indikasjon: 

Regorafenib er indisert til behandling av voksne pasienter med:  
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- Metastaserende kolorektalkreft (CRC) som tidligere er behandlet med eller som ikke er 

vurdert for tilgjengelige behandlinger. Dette omfatter fluorpyrimidinbasert kjemoterapi, en 

anti-VEGF-behandling og en anti-EGFR-behandling 

- Ikke-operable eller metastaserende gastrointestinale stromale tumorer (GIST) som har 

progrediert på, eller er intolerante overfor, tidligere behandling med imatinib og sunitinib. 

- Hepatocellulært karsinom (HCC) som tidligere har blitt behandlet med sorafenib (etter 

10.2.17) 

 

Denne metodevurdering omfatter kun førstnevnte indikasjon knyttet til mCRC. 

 

Virkningsmekanisme: Regorafenib er en oral tumordeaktiverende legemiddel som effektivt blokkerer 

multiple proteinkinaser som spiller en nøkkelrolle i vekst og metastasering av kreftsvulsten. Dette 

inkluderer kinaser som er involvert i blodkardannelse i tumor (VEGFR1, -2, -3, TIE2), ukontrollert 

celledeling og kinaser i tumorens mikromiljø som er avgjørende for metastasering.  

  

Dosering: Den anbefalte dosen er 160 mg regorafenib (4 tabletter med 40 mg) én gang daglig i 3 

uker, etterfulgt av 1 uke uten behandling. Denne 4 ukersperioden utgjør en behandlingssyklus. 

Behandlingen kan fortsette til sykdomsprogresjon eller til det oppstår uakseptabel toksisitet.  

 

Bivirkninger: Den samlede sikkerhetsprofilen for regorafenib er basert på data fra mer enn 1200 

behandlede pasienter i kliniske studier, inkludert placebokontrollert fase III-data for 500 pasienter 

med mCRC og 132 pasienter med gastrointestinale stromale tumorer (GIST). De alvorligste 

bivirkningene hos pasienter som bruker regorafenib er alvorlig leverskade, blødninger og 

gastrointestinal perforasjon. De bivirkningene som er hyppigst (≥30 %) sett hos pasienter som bruker 

regorafenib, er asteni/fatigue, hånd-fot-syndrom, diaré, nedsatt appetitt og matinntak, hypertensjon, 

dysfoni og infeksjon.  I CORRECT ble det rapportert grad 3 og 4 bivirkninger hos 54 % av pasientene i 

regorafenibarmen mot 14 % av pasientene i placeboarmen. Hånd-fot syndrom ble observert hos 47% 

av pasientene behandlet med regorafenib i denne studien, av disse var 16,6 % av grad 3. Ingen hånd-

fot-syndrom av grad 4 ble reportert  

 

For utfyllende informasjon henvises til produktets preparatomtale (4) 

 

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av 

pasienter med kreft i tykktarm og endetarm (1) inneholder faglige anbefalinger for valg av aktuelle 

behandlingsmetoder. For de fleste pasienter med inoperable metastaser er det hensiktsmessig med 

palliativ kjemoterapi for å utsette progresjon, forlenge livet og opprettholde livskvaliteten. 5-

fluorouracil (5-FU) og kalsiumfolinat (FLv) kombinert med oksaliplatin (FLOX) eller irinotekan (FLIRI) 

er anbefalt som førstelinjebehandling for de fleste pasienter.  
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Pasienter kan være aktuelle for 3. eller 4. linjes behandling etter progresjon på 5-FU, irinotekan- og 

oksaliplatinholdige regimer. Det er allmenntilstanden som er den viktigste faktoren for om pasienten 

er aktuell for videre medikamentell behandling. 

Regorafenib anbefales ikke rutinemessig på grunn av begrenset nytteverdi og risiko for betydelig 

toksisitet, men kan være et alternativ hos pasienter i god allmenntilstand. 

1.4.3 Komparator 
Regorafenib er indisert til  pasienter som tidligere er behandlet med, eller som er vurdert uegnet for 

andre tilgjengelige behandlinger. Regorafenib vil med foreliggende retningslinjer og indikasjon 

komme i tredje- og/ eller fjerdelinje behandling av mCRC.  

 

Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for denne 

metodevurderingen er ingen behandling utover dagens beste støtteterapi (best supportive care).  
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2 DOKUMENTASJON FOR Å VISE RELATIV EFFEKT 
Kapittelet er basert på metodevurdering av 10.2.2017.  

Bayer har utført et litteratursøk basert på PICO1 for å identifisere relevante studier som kan inngå i 

den helseøkonomiske modellen. Relevant søkestrategi er snevert beskrevet og det mangler 

utfyllende informasjon om søket. Bayer identifiserte fem studier med PFS som utfallsmål og fire 

studier med utfallsmål OS, men kun to studier er å anse som relevante for denne 

metodevurderingen. 

 
Tabell 2: Oversikt over kliniske studier for regorafenib 

Studie Referanse Populasjon Intervensjon Sammenlikning 

CONCUR (5) Asiatiske pasienter ≥ 18 år 

med progressiv mCRC som 

hadde mottatt minst to 

tidligere behandlinger 

Regorafenib 160 mg 

daglig på dag 1-21 i 

hver 28 dagers syklus 

Placebo  

CORRECT (6) Pasienter ≥ 18 år med mCRC 

som tidligere hadde mottatt 

standard behandlingsterapi 

Regorafenib 160 mg 

daglig på dag 1-21 i 

hver 28 dagers syklus 

Placebo 

 

2.1 KOMPARATOR  
Norsk klinisk praksis 

Ifølge retningslinjer kan regorafenib benyttes i 3.- eller 4.- linjebehandling når aktuelle behandlinger 

er uegnet eller pasienten har progrediert på fluorpyrimidinbasert kjemoterapi, anti-VEGF-behandling 

og anti-EGFR-behandling. For denne pasientengruppen finnes det foreløpig ingen anbefalt palliativ 

kjemoterapi som kan utsette progresjonen og forlenge livet, ingen aktiv behandling/placebo vil 

derfor være relevant komparator. 

 

Innsendt klinisk dokumentasjon  

I CORRECT studien består komparatorarmen av placebobehandling, men alle pasientene i begge 

armene mottok også BSC. 

 

Innsendt modell 

Komparator i den helseøkonomiske modellen er placebo som gis i tillegg til BSC. Data som brukes i 

modellen er fra placebo armen i CORRECT studien. 

 

 

 

                                                           

1 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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Legemiddelverkets vurdering 

Valg av komparator er i tråd med norsk klinisk praksis, innsendt dokumentasjon og komparator som 

inngår i den helseøkonomiske modellen. Legemiddelverket er enig i Bayers valg av placebo som 

komparator.  

2.2 OVERSIKT OVER RELEVANTE, INNSENDTE STUDIER 
Fra litteratursøket ble studiene CORRECT og CONCUR ansett som relevante. Ettersom CONCUR 

inkluderte kun asiatiske pasienter, anså Bayer at studien CORRECT inkluderte mest representativ 

pasientpopulasjon for denne metodevurderingen. 

 

Effektdataene som brukes i den innsendte helseøkonomiske modellanalysen er hentet fra denne 

studien. 

 CORRECT 

Design  Randomisert (2:1), dobbelt blindet, placebokontrollert, multinasjonal, 
multisenter fase III studie.  

Pasientpopulasjon  N = 760 pasienter med mCRC og tidligere behandlet med godkjent 

standardterapier* i pasientenes respektive hjemland, ECOG≤1, forventet 

levetid på minst 3 måneder, samt adekvat benmarg, lever og nyre funksjon ved 
studiestart 

Intervensjon  
 

N= 505  
Regorafenib+ BSC. Regorafenib 160 mg 1 gang daglig de første tre ukene av 
en behandlingssyklus på 4 uker 

Komparator  
 

N= 255  
Placebo+ BSC. Placebotablett 1 gang daglig de første tre ukene av en 
behandlingssyklus på 4 uker 

Behandlingstid i studien  Aktiv behandling inntil sykdomsprogresjon, uakseptable bivirkninger eller død.  
Kontroll: hver 8. uke inntil progresjon  

Primære utfallsmål  • Total overlevelse (OS)  

Sekundære utfallsmål  • Progresjonsfri overlevelse (PFS)  
• Objektiv responsrate (andel komplett respons, og delvis respons) 
• Sikkerhet 

Andre utfallsmål • Livskvalitetdata (HRQoL) 
• Responstid 
• Stabil sykdom 

*5-fluoropyrimidin, bevacizumab, irinotecan og oxaliplatin, og panitumumab eller cetuximab for pasienter med KRAS-

villtype; OS= Total overlevelse: tid fra randomisering til død uavhengig av årsak; PFS: tid fra randomiseringen til første 

dokumenterte radiografisk progresjon rapportert av utprøver i henhold til RECIST kriteria, eller død uavhengig av årsak. Det 

som skjer først. 

Randomiseringen ble stratifisert med hensyn til tidligere VEGF-behandling (ja eller nei), tid fra 

diagnose av metatstatisk sykdom (≥18 mnd eller < 18 mnd) og geografisk område. Tumorrespons og 

progresjon ble vurdert av «investigator» hver 8. uke med RECIST v 1.1.  Predefienerte dosejusteringer 

var også tillatt i studien.  
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Pågående studier 

Følgende studier av effekt og sikkerhet til regorafenib til behandling av mCRC er pågående eller 

planlagt: 

 En fase 3, åpen studie hos mCRC pasienter progrediert etter standard kjemoterapi ~ 

REGARD/ NCT01853319 

 En fase 2, enarmet studie hos mCRC pasienter uegnet for standard kjemoterapi ~ REFRAME/ 

NCT01875380 

 En fase 4 prospektiv kohort studie ~ CORRELATE/ NCT02042144 

 En kohort studie ~ REBECCA (Frankrike)/ NCT02310477 

 En fase 2, åpen studie hos eldre mCRC pasienter (≤70 år) ~ NCT02466009 

 

Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon  

Studien CORRECT var en randomisert, global, blindet multisenterstudie. God 

randomiseringsprosedyre har sikret at de prognostiske faktorene var balansert mellom 

behandlingsarmene. Noen små forskjeller mellom armene var det, som at placeboarmen hadde noen 

flere pasienter med ECOG status 0 ved baseline (57% vs 52 %), kolon som primær sted for sykdom 

(68 % vs 64 %) og positiv KRAS mutasjon (62 % vs 54 %).   

Det er brukt relevante utfallsmål i studien. Primært endepunkt var OS, som anses som et objektivt og 

direkte estimat av klinisk effekt hos pasienter med mCRC som har mottatt tidligere 

standardbehandlinger. Endepunktet PFS ble evaluert av en uavhengig granskingskomité. Imidlertid er 

det vanskelig å tolke PFS ettersom ved første radiologisk vurdering (uke 8) hadde mer enn 50 % av 

pasientene i begge studiearmer progrediert.   

Legemiddelverket mener at kliniske data fra denne studien er relevante for denne 

metodevurderingen.  
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3 PICO2  

3.1 PASIENTPOPULASJONEN 
Avsnittet er basert på metodevurdering av 10.2.2017.  

Norsk klinisk praksis 

Regorafenib er forventet brukt iht. indikasjon, dvs. til mCRC som tidligere er behandlet med 5-FU 

kjemoterapi (5-fluorouracil), en anti-VEGF-behandling (bevacizumab) og en anti-EGFR-behandling 

(cetuximab, panitumumab), eller som er vurdert uegnet for disse behandlingene.  

 

Innsendt klinisk dokumentasjon  

Baseline pasientkarakteristika i CORRECT studien er vist i Tabell 3 under. 

 
Tabell 3: Pasientkarakteristika 

 Regorafenib (N=505) Placebo (N=225) 

Alder, median 61 61 

Menn (%) 62 % 60 % 

ECOG status 

   0 

   1  

 

52 % 

48 % 

 

57 % 

43 % 

Primær plassering av sykdom 

   Kolon 

   Rektum 

   Kolon og rektum 

 

64 % 

30 % 

6 % 

 

68 % 

27 % 

5 % 

KRAS mutasjon 

   Nei 

   Ja 

   Ukjent 

 

41 % 

54 % 

5 % 

 

37 % 

62 % 

2 % 

BRAF mutasjon 

   Nei 

   Ja 

 

96 % 

4 % 

 

98 % 

2 % 

Antall tidligere systemiske behandlinger (ved 

eller etter diagnose; metastatisk sykdom) 

   1-2 

   3 

   ≥ 4 

 

 

27 % 

25 % 

49 % 

 

 

25 % 

28 % 

47 % 

                                                           

2 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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Pasienter stoppet tidligere behandling 

grunnet progresjon 

   Flouropyrimidin 

   Bevacizumab 

   Irinotecan 

   Oksaliplatin 

   Panitumumab eller cetuximab eller begge 

 

 

83 % 

80 % 

80 % 

55 % 

43 % 

 

 

87 % 

84 % 

90 % 

63 % 

42 % 

 

Innsendt modell 

Den innsendte helseøkonomiske modellen er basert på studiedata fra CORRECT studien (data cut off: 

PFS juli 2011, OS november 2011). 

 

Legemiddelverkets vurdering  

Alle inkluderte pasienter hadde metastatisk sykdom og hadde blitt behandlet med standard 

behandlingsregime iht norsk klinisk praksis. Populasjonen inkludert i studien er generelt lik pasienter 

i norsk klinisk praksis med noen unntak. Andelen av pasienter med KRAS muterte tumorer er høyere i 

placebogruppen  (61,6 % vs 54,1 %). Andelene av pasienter med KRAS mutasjoner i begge armene er 

også høyere enn forventet i den generelle befolkningen (rundt 40% (1)) . KRAS er en viktig prediktiv 

biomarkør for fremtidige prognoser, og det er derfor som forventet at det vil være noe flere 

pasienter med KRAS-mutasjon i en populasjon som har fått mange behandlingslinjer enn i 

totalpopulasjonen for denne sykdommen 

 

Pasientpopulasjonen i CORRECT studien har en median alder som er i samsvar med tilbakemelding 

fra kliniske eksperter om populasjonens gjennomsnittsalder (60 – 65år). Legemiddelverket kan ikke 

utelukke at i klinisk praksis vil også pasienter med ECOG 2 kunne få regorafenib da dette er 

sistelinjebehandling – til tross for at ingen av pasientene i CORRECT hadde ECOG-status 2.    

 

Legemiddelverket godtar pasientpopulasjonen brukt i analysene, dvs. pasienter med mCRC i 3. linje 

eller senere som er tidligere behandlet med 5-FU kjemoterapi, en anti-VEGF-behandling og en anti-

EGFR-behandling, eller som er vurdert uegnet for disse behandlingene.  

3.2 INTERVENSJON 
Norsk klinisk praksis 

Det antas at behandling med regorafenib i klinisk praksis vil være i tråd med preparatomtalen og de 

nasjonale faglige retningslinjene. Anbefalt dosering i preparatomtalen er 160 mg én gang daglig, og 

det anbefales dosepauser og dosereduksjon dersom pasienten opplever hånd-fot-syndrom eller får 

leverbivirkninger. Dersom pasientene får gjentagende eller alvorlige hendelser, skal regorafenib 

seponeres permanent. Pasientene vil også få støttebehandling etter behov. 
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Innsendt klinisk dokumentasjon  

Dosering og behandlingsvarighet  i CORRECT studien er i samsvar med preparatomtalen. I studien fikk 

pasientene regorafenib 160 mg én gang daglig i 21 påfølgende dager, etterfulgt av 7 dagers pause før 

de startet en ny syklus. Pasientene stanset behandlingen ved død, radiologisk progresjon, 

uakseptable toksiske effekter, hvis pasienten ikke ønsket videre behandling eller behandlende lege 

mente pasienten ikke ville ha nytte av videre behandling. Reglene for dosereduksjon i studien 

tilsvarer det som er angitt i SPC (6). I studien stanset 20 % av pasientene behandling på grunn av 

bivirkninger, mens 10 % fortsatt sto på behandling ved analysetidspunktet. I studien angis det 

gjennomsnittlig behandlingslengde på 2,8 måneder i regorafenibarmen (7, 8). Bayer oppgir imidlertid 

at gjennomsnittlig behandlingslengde var 13 uker. Dette er noe lenger enn 2,8 måneder og tilsvarer 

3,25 behandlingssykluser. I studien mottok pasienten i gjennomsnitt 78,9 % av den planlagte dosen 

grunnet dosereduksjoner og behandlingspauser. Pasientene i regorafenbarmen mottok også 

støtteterapi.  

 

Innsendt modell  

Dosering av regorafenib i den helseøkonomiske analysen er basert på gjennomsnittlig 

behandlingslengde i CORRECT studien. Bayer har lagt til grunn 3,3 behandlingssykluser med dosering 

78,9 % av anbefalt dosering.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener i utgangspunktet at det er korrekt å legge observert behandlingslengde fra 

studien til grunn siden det er denne dosen som vil gjenspeile effektstørrelsen i de kliniske studiene. 

Det ville vært en styrke i modellen om behandlingslengde var basert på parametrisk framskriving 

utover studieslutt, og ikke kun på gjennomsnittet beregnet ved studieslutt, siden det er vanskelig å si 

noe om hvor lenge pasientene som ved studieslutt ennå ikke har stanset behandlingen vil få 

behandling. Dette medfører også at det beregnede gjennomsnittet basert på data fra juni 2011 (2,8 

sykluser) blir for lavt. Bayer har i sin innsendte analyse lagt til grunn en behandlingslengde på 13 

uker.  

 

Legemiddelverket har beregnet antall behandlingsuker tilsvarende Bayers anslag på om lag 13 uker.  

Bayer har sendt inn en tabell over antall pasienter i hver syklus i CORRECT-studien, i forbindelse med 

en vektet beregning av livskvalitetsvekter, se kap. 3.4.3. Ved å ta utgangspunkt i antall pasienter på 

behandling for hver syklus og subtraktere med neste syklus finner vi ut hvor mange pasienter som 

sluttet med behandling i den inneværende syklusen (kolonne 2). Deretter ved å gange disse med 

lengden på syklusen og antall sykluser, får vi antall pasientuker for gruppen pasienter som sluttet 

med behandling den inneværende syklusen (kolonne 3). Da kan vi regne ut totalt antall pasientuker i 

studien, og deretter finne gjennomsnittlig behandling per pasient.  
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Tabell 4 Oversikt over antall pasienter per syklus i CORRECT-studien (kilde: Bayer ) 

Syklus Antall pasienter 

Pasienter avsluttet 
behandling inneværende 
syklus Antall pasientuker 

1 473 108 432 

2 365 167 1336 

3 198 23 276 

4 175 79 1264 

5 96 11 220 

6 85 42 1008 

7 43 6 168 

8 37 19 608 

9 18 4 144 

10 14 7 280 

11 7 3 132 

12 4 3 144 

13 1 1 52 

Gjennomsnittlig behandlingsuker 12,82 

 

En betydelig andel av pasientene må redusere dosen eller ta en behandlingspause på grunn av 

bivirkninger. Kriteriene for å redusere dosen, ta en pause, eller stanse behandlingen er de samme i 

den kliniske studien som i klinisk praksis, og Legemiddelverket antar at omtrent like mange pasienter 

må redusere dosen i klinisk praksis og i studien. Legemiddelverket godtar derfor at pasientene i 

gjennomsnitt vil få 78,9 % av den anbefalte dosen (gjennomsnittlig døgndose 126 mg). Når det 

gjelder betydningen av den reduserte dosen for kostnadene vises det til kapittel 4.  

 

Legemiddelverket legger til grunn en gjennomsnittlig behandlingslengde og gjennomsnittlig 

døgndose i den innsendte modellen basert på CORRECT-studien som innsendt av Bayer.  

3.3 KOMPARATOR  
Norsk klinisk praksis 

Regorafenib er indisert hos pasienter som ikke har andre relevante behandlingsalternativer. Relevant 

sammenligningsalternativ er derfor beste støttende behandling (best supportive care, BSC). I den 

helseøkonomiske analysen gis BSC til pasientene i begge armene. I intervensjonsarmen gis BSC 

således i tillegg til regorafinib. 

 

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 

I den innsendte kliniske studien ble regorafenib sammenlignet med placebo. Pasientene fikk 

støttende behandling etter standarden på hvert enkelt sykehus, med samme tilgang til 

støttebehandling i begge studiearmer. 
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Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 

I modellen er data fra CORRECT-studien brukt. Det er ikke lagt inn forskjeller i sykdomshåndtering 

mellom de to armene. 

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket godtar at placebo i tillegg til støttende behandling (ingen aktiv behandling) som 

sammenligningsalternativ er relevant sammenligningsalternativ, og godtar dokumentasjonen sendt 

inn for dette. 

3.4 UTFALLSMÅL  

3.4.1 Effekt 
Innsendt klinisk dokumentasjon 

Det primære endepunktet i CORRECT-studien var totaloverlevelse. Sentrale sekundære endepunkter 

inkluderte progresjonsfri overlevelse, og objektiv responsrate. Data cut-off for totaloverlevelse er 

november 2011, mens data for PFS har cut-off dato analysen i juli 2011 (6, 8).  

 
Tabell 5 Oversikt over de viktigste effektendepunktene 

 Data cut-off Regorafenib 

(n=505) 

Placebo (n=255) Hazardrate 

Objektiv responsrate 

(ORR) 

 1 % (5 pasienter 

med partiell 

respons) 

0,4 % (1 pasient 

med partiell 

respons) 

Ikke signifikant 

Median 

Progresjonsfri 

overlevelse (PFS) (95 

% konfidensintervall) 

Juli 2011 59 dager (57 – 65)  52 dager (51-53) 0,494 (0,419-

0,582), 

p<0,000001 

Median 

Totaloverlevelse (95 

% konfidensintervall) 

November 

2011 

194 dager (177 - 

214) 

152 (134 – 178) 0,790 (0,644 – 

0,939) p = 0,004  

 

På tidspunktet for siste analyse (november 2011) var 194 pasienter av total studiepopulasjon (25,5 

%) i live eller sensurert fra analysen av andre grunner. Kaplan-Meier plot for totaloverlevelse er vist 

under: 
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Figur 1 Kaplan-Meier plot for OS som brukt i modellen (hentet fra innsendt modell) 

 

Innsendt modell.  

I den innsendte helseøkonomiske modellen er data fra siste tilgjengelige analysetidspunkt for PFS og 

OS fra juli og november 2011 lagt inn og fremskrevet ved hjelp av parametriske funksjoner.  

 

Det er noe uklart hvilken parametriske funksjon Bayer mener skal benyttes for parametrisering av 

OS. I søknaden fremholder Bayer at log-normal funksjon er riktig å bruke, da dette har lavest AIC-

score. I brev av 18.1.17, med svar på Legemiddelverkets spørsmål om utfyllende opplysninger, 

beskriver Bayer at de har valgt log-logistic som parametrisk funksjon for PFS og OS, fordi dette har 

den laveste AIC-score.  

 

I klagebrev fra advokatfullmektig Per Thomas Thomassen ved advokatfirmaet Grette på vegne av 

Bayer fremholdes også at log-normal er den valgte parametriske funksjonen for OS. Thomassen 

argumenterer imidlertid for log-logistisk i samme avsnitt. Thomassen skriver følgende:  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

P
e

rc
en

t 
A

li
ve

Months

Overall Survival

KM Regorafenib + BSC: CORRECT Population KM BSC: CORRECT Population



18/06104 LØ/LR/ 27-04-2018 side 

24/64 

 

«For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at log-normal gir litt mer konservative verdier, 

dvs. lavere verdier for langtidsoverlevelse enn det som fremkommer ved bruk av log-

logistisk. Bayers valg har derfor bidratt til å øke kostnaden per QALY noe i forhold til hva som 

ville vært tilfellet om log-logistisk ble benyttet som modell for ekstrapolering. Valg av den 

mest konservative verdien av to plausible og realistiske muligheter er vanlig i 

helseøkonomiske evalueringer og i samsvar med god modelleringspraksis for ikke å 

overvurdere kostnadseffektivitet av tiltaket.»  

 

Det er nemlig ikke log-normal som gir høyere kostnad per QALY, slik Thomassen skriver. Log-logistisk 

estimerer en noe lavere meroverlevelse, og dernest et noe høyere kostnad per QALY av de to 

scenarioene. Thomassens argumentasjon antyder at det er log-logistisk som hele tiden har vært 

meningen å bruke, selv om dette ikke er helt tydelig verken i Bayers eller Thomassens 

kommunikasjon.  

 

Legemiddelverket har tatt utgangspunkt i at Bayer har valgt log-logistisk funksjon for OS i sitt 

hovedscenario. Modellen tillater valg av ulike funksjoner (eksponentiell, Weibull, log-normal, log-

logistisk og generalisert gamma) for begge parameterne.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener endepunktene PFS og OS er relevant for pasientene og klinikerne i dette 

stadiet av sykdommen. Effekten av regorafenib er relativ beskjeden, med en forskjell på 6 uker i 

median totaloverlevelse mellom regorafenib og placebo. Totalt var omtrent 25 % av pasientene i live 

ved avslutningen av studien i november 2011, og dette gjør at overlevelsesdataene må fremskrives 

utover den observerte perioden. Legemiddelverket mener oppfølgingstiden i studien var relativt kort 

(omtrent ett år), og at det ville vært en fordel om Bayer hadde samlet og analysert data for 

overlevelse i lenger periode. Det er i skrivende stund over 6 år siden siste datainnsamling, og dersom 

studien var blitt analysert etter en lenger periode, ville man trolig hatt tilstrekkelig data til at 

fremskrivning i liten grad ville vært nødvendig.  

 

PFS 

Når det gjelder PFS-dataene er disse svært modne, slik at de fleste hendelsene dekkes av 

studiedataene. Dette medfører at det er få hendelser som må dekkes av fremskrivning utover 

studieperioden. Legemiddelverket mener derfor at det for PFS er tilstrekkelig å vurdere hvilken kurve 

som gir best statistisk tilpasning til de observerte data og godtar derfor log-logistisk parametrisering 

av PFS basert på AIC, se tabellen under. 
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Tabell 6 Parameterverdier og AIC for ulike kurvetilpasninger av PFS (hentet fra Bayers svar på Legemiddelverkets 
klokkestoppbrev) 

  
 

OS 

For OS er det en større del av overlevelseskurven som må fremskrives, og det er derfor ikke 

tilstrekkelig å basere kurvevalget kun på hvilken kurve som gir best statistisk eller visuell tilpasning. 

Også biologisk plausibilitet og hvilke antagelser som gjøres ved valg av parametrisk funksjon må 

vurderes (9).  

 

Som Tabell 7 under viser, gir log normal den beste tilpasningen til de observerte data for OS i 

placeboarmen, mens log-logistisk gir best tilpasning for OS i regorafenib-armen. Forskjellen mellom 

alle de ulike parametriseringene er små, noe som tyder på at alle funksjonene, med et mulig unntak 

for den eksponentielle funksjonen, gir god tilpasning til de observerte dataene.  
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Tabell 7 Parameterverdier og AIC for ulike kurvetilpasninger av OS (hentet fra Bayers svar 18.1.17  på Legemiddelverkets 
brev om utfyllende opplysninger) 

 
Bruk av distribusjonene over gir følgende fremskrivninger av overlevelse for de to armene. 

 

 
Figur 2 Fremskriving av totaloverlevelse med ulike parametriseringer for regorafenib (hentet fra Bayers svar på 
Legemiddelverkets klokkestoppbrev) 
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Figur 3 Fremskriving av totaloverlevelse med ulike parametriseringer for BSC  (hentet fra Bayers svar på Legemiddelverkets 
klokkestoppbrev) 

Bayer har ikke referert til eksterne data i sin søknad, men i sin klage på vedtak av 17.10.16 viser 

Bayer til data fra et tsjekkisk register og CONCUR-studien. CONCUR-studien var en studie for å vise 

sikkerhet i en øst-asiatisk befolkning. Advokatfullmektig Thomassen fører et argument om at disse gir 

støtte for log-normal (eller log-logistisk). Dette fordi disse dataene viser en noe bedre effekt av 

regorafenib enn CORRECT-studien. Legemiddelverket vil påpeke at denne informasjonen ikke viser 

studiedata over en særlig lenger periode enn CORRECT-studien. Det er derfor ikke tydelig fra denne 

informasjonen hvilken valg av parametrisk funksjon som er mest biologisk plausibel for å vurdere 

langsiktig effekt utover studieperioden. Vurderingen av kurvevalget vil også måtte basere seg på en 

vurdering av biologisk plausibilitet.  

 

Den gjennomsnittlige overlevelsen basert på fremskrivning av data fra CORRECT3 er oppsummert i 

Tabell 8 under. Overlevelse i regorafenib-armen varierer mellom 244 og 299 dager ved bruk av de 

ulike parameteriseringene, mens overlevelse for BSC varierer fra 205 til 240 dager. 

                                                           

3 Gjennomsnitt er her brukt om arealet under kurven for de ulike distribusjonen, og er et mål for forventet 

overlevelse. Den vil som regel være høyere enn median overlevelse. 



18/06104 LØ/LR/ 27-04-2018 side 

28/64 

 

Overlevelsesgevinsten (forskjellen mellom de to armene) varierer fra 25 dager for generalisert 

gamma til 61 dager for log-normal.  

 
Tabell 8 Gjennomsnittlig overlevelse (dager) ved bruk av de ulike distribusjonene. 

 
 

Legemiddelverket mener eksponentiellfunksjonen for OS både har en dårlig visuell tilpasning og 

statistisk tilpasning (høy AIC) til de observerte dataene. Vi mener denne ikke gir et riktig bilde av 

totaloverlevelsen.  

 

Weibullfunksjonen antar i dette tilfellet en økende risiko for å dø over tid. I de fleste tilfeller ved 

behandling av metastatisk kreft vil kurven av gjenlevende pasienter vise en avtakende risiko for å dø 

over tid. Dette støttes også av dataene fra CORRECT-studien. Legemiddelverket mener bruk av 

Weibull ikke er det mest sannsynlige scenarioet.  

 

Log-normal og log-logistisk gir omtrent like resultater mht AIC-score og kurveformer, slik at det er 

vanskelig å skille mellom disse. I tråd med Bayers hovedscenario mener Legemiddelverket at log-

logistisk er det bedre egnet enn log-normal. Log-logistic passer også noe bedre til de observerte 

dataene enn log-normal, siden dette har en noe lavere AIC for regorafenibarmen. Det er imidlertid 

lite som skiller disse to funksjonene, og Legemiddelverket vil vise kostnadseffektivitetsberegningen 

også for Log-normal i sensitivitetsanalyse. Ut fra statistisk analyse mener Legemiddelverket log-

logistisk bør velges. Samtidig mener vi det er viktig å vurdere biologisk plausibilitet i tillegg til 

statistisk analyse.      

 

I Legemiddelverkets notat Bruk av forløpsdata i legemiddeløkonomiske analyser, som lå ute på våre 

nettsider da Bayer søkte om refusjon, beskrives valg av parametrisering slik: «Valg av modell må 

gjøres basert på biologiske kriterier relatert til kunnskap om hvordan risikoen for hendelser forventes 

å forandre seg for den aktuelle tilstanden/sykdommen og for det aktuelle endepunktet.» 

I Grothey et al (6)  krysset kaplan-Meier-kurvene. Denne hadde cut off juni 2011. Med noe lenger 

oppfølging og ved cut off i november 2011 krysser ikke lenger kurvene, men ser ut til å følge 

hverandre, se figur 1. Det blir derfor viktig å vurdere hvilken retning som er mest sannsynlig for de to 

kurvene etter studieslutt. Er det mest sannsynlig at de fortsetter å følge hverandre, er det sannsynlig 

at de vil konvergere hverandre på et senere tidspunkt, eller er det mest sannsynlig at kurvene vil 

sprike, ved at regorafenib-armen flater ut noe mer enn placebo-armen?  

Regorafenib + BSCBSC Differanse

Weibull 244                 205                 39                   

Log-normal 289                 228                 61                   

Log-logistisk 299                 240                 59                   

Eksponentiell 272                 223                 49                   

Generalisert gamma 264                 239                 25                   
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Det er videre et spørsmål om hvor mye vekt som bør legges på halen av Kaplan-Meier-kurven. Det er 

få pasienter igjen mot slutten av studien. Legemiddelverket har ikke fått data på antall pasienter som 

er til observasjon ved cut-off i november 2011. Ved cut-off i juni 2011 var det 7 og 3 pasienter 

(numbers at risk) i hhv. regorafenib og placebo-armen. Det er derfor et spørsmål om noen av disse 

pasientene vil ha en overlevelse som varer lenger enn de andre.  

For BSC viser generalisert gamma og log-logistisk svært like kurver. Det er i regorafenib-armen de to 

parametriske funksjonene skiller seg, ved at log-logistisk predikerer en noe bedre overlevelse utover 

studieperioden enn generalisert gamma.  

Generalisert gamma legger større vekt på halen i Kaplan-meier kurven enn log-logistisk, og er den 

eneste av de parametriske funksjonene som viser en konvergens i kurvene. Ved generalisert gamma 

konvergerer kurvene etter omtrent to år. Med log-logistisk- funksjon konvergerer ikke kurvene før 

alle pasientene er døde. Dersom det det antas at kurvene vil følge hverandre, og derfor kommer til å 

konvergere i løpet av et par år, er generalisert gamma den kurven som passer best. Det er imidlertid 

viktig å  vise forsiktighet med å legge for mye vekt på «halen» i en Kaplan-Meier kurve, siden den er 

basert på få pasienter og derfor er sårbar for tilfeldige utslag (10). Legemiddelverket er derfor usikker 

på betydningen av den tilsynelatende konvergensen i slutten av overlevelsesdataene hentet fra 

CORRECT. 

I figurene under er ekstrapolering av effekt vist ved hhv log-logistisk (figur 4) og generalisert gamma 

(figur 5).  

 

 
Figur 4 Totaloverlevelse ved bruk av log-logistisk i modellen 
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Figur 5 Totaloverlevelse ved bruk av generalisert gamma i modellen 

Figur 5 viser at ved bruk av generalisert gamma i modellen vil overlevelseskurvene for regorafenib og 

BSC krysse hverandre etter omtrent to år. Dette tilsier at effekten av regorafenib på overlevelse er 

dårligere enn effekten av BSC etter det tidspunktet. Selv om det ikke er helt usannsynlig i studien at 

kurvene kunne krysset ved et senere cut-off, mener Legemiddelverket dette er lite plausibelt utfall i 

klinisk praksis. Selv om under 5 % av pasientene som er i live på dette tidspunktet i modellen, mener 

Legemiddelverket dette er et argument for bruk av log-logistisk fremskrivning i stedet for 

generalisert gamma. 

 

Siden hovedforskjellen mellom log-logistisk og generalisert gamma er i regorafinib-armen, er det 

nærliggende å legge noe vekt på at log-logistisk hadde en noe lavere AIC enn generalisert gamma. 

Samtidig «straffer» parameteren AIC funksjoner med flere parametre (som eksempelvis generalisert 

gamma) for å kompensere for overtilpasning til de observerte dataene (11). Funksjonene log-logistisk 

og log-normal resulterer ofte i lange haler av overlevelsesfunksjonen (11). Dette kan generelt føre til 

en overestimering av langtidseffekt, men i dette tilfellet er det imidlertid ikke særlig lange haler. 

Kaplan-meierkurvene viser tegn til konvergens ved cutoff i November 2011, og generalisert gamma 

er den eneste funksjonen som viser konvergens. Generalisert gamma har imidlertid svakheter ved at 

kurvene krysser etter om lag 2 år.  

 

Etter en helhetsvurdering mener Legemiddelverket at det er vanskelig å konkludere sikkert med 

hvilken av de parametriske funksjonene log-logistisk og generalisert gamma som gir det mest 

troverdige resultatet. Vi godtar på bakgrunn av dette Bayers valg av log-logistisk. Samtidig vil vi 

påpeke at det er svært usikkert, og at generalisert gamma også kan gi et biologisk plausibelt resultat. 

Vi vil vise i sensitivitetsanalyse hvordan valg av generalisert gamma vil påvirke resultatet.  
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Legemiddelverket påpeker at dataene er fra 2011. Det burde foreligget mer oppdaterte data, og 

dette ville gjort vurderingen av mereffekt mer robust. 

 

Oppsummert legger Legemiddelverket Bayers valg av log-logistisk funksjon for estimering av 

overlevelse utover studieperioden for PFS og OS til grunn for videre analyse.  

 

3.4.2 Bivirkninger 

Innsendt klinisk dokumentasjon 

De viktigste bivirkningene knyttet til regorafenib i studien var utmattethet (fatigue), hånd-fot-

syndrom (et alvorlig utslett på hender og føtter, diaré og andre reaksjoner i hud og slimhinner. En 

oversikt over alle bivirkninger observert hos minst 5 %   % av pasienten i CORRECT-studien er vist 

under.  
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Tabell 9 Observerte bivirkninger i CORRECT-studien (6) 

 
 

 

Innsendt modell 

Kun bivirkninger av grad 3 eller høyere er lagt inn i modellen. Bivirkningene er lagt inn som hendelser 

som utløser en kostnad, og det er beregnet gjennomsnittlig månedskostnad grunnet bivirkninger for 

hhv regorafenib og BSC. Det er ikke lagt inn livskvalitetstap som følge av bivirkninger i modellen. 

Totalt er gjennomsnittlige månedlige kostnader knyttet til bivirkninger 72 kroner for regorafenib og 

24 kroner for BSC. 
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Bivirkninger med månedlig forekomst og kostnader er vist under: 

 
Tabell 10 Oversikt over bivirkninger som lagt inn i modellen 

Adverse Event 
Cost per event Incidence (per 28 days) 

Inpatient Outpatient Pharmaceutical Regorafenib + BSC BSC 

Hand-foot skin reaction 0  353    4,4% 0,2% 

Fatigue 0  329  0  2,5% 2,3% 

Hypertension 0  52  0  1,9% 0,4% 

Diarrhea 0  19  0  1,9% 0,4% 

Rash / desquamation 0  27  0  1,5% 0,0% 

Anorexia 0  329  0  0,8% 1,3% 

Mucositis, oral 0  0  0  0,8% 0,0% 

Thrombocytopenia 5 929  0  0  0,7% 0,2% 

Fever 0  43  0  0,2% 0,0% 

Nausea 0  32  0  0,1% 0,0% 

Bleeding 0  0  0  0,1% 0,0% 

Voice changes 0  0  0  0,1% 0,0% 

Weight loss 0  0  0  0,0% 0,0% 

 

 

Legemiddelverkets vurdering 

Bivirkningene i modellen samsvarer med det som ble sett i den kliniske studien. Kostnadene knyttet 

bivirkninger er små, og dette er rimelig, spesielt siden det var få hendelser av grad 4 (de mest 

alvorlige) i den kliniske studien. Siden kostnadene er små, og har liten betydning for den totale 

analysen har ikke Legemiddelverket vurdert kostnadene inngående. Kostnadene er ikke validert til 

senere bruk. 

 

Bivirkninger kan også påvirke pasientene helserelaterte livskvalitet. I den helseøkonomiske modellen 

påvirker ikke bivirkninger pasientens livskvalitet direkte. Nyttevektene som er tilknyttetstadiene i 

modellen er imidlertid ulike for regorafenib og BSC så lenge pasientene står på behandling, og lavere 

for regorafenib. Legemiddelverket antar at dette reflekterer de nokså plagsomme bivirkningene av 

regorafenib, og godtar derfor Bayers modellering av bivirkninger i den innsendte analysen. 
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3.4.3 Helsenytte/helsetap 

Innsendt dokumentasjon 

Bayer har hentet data på helserelatert livskvalitet fra CORRECT-studien. Helserelatert livskvalitet ble 

målt både ved målemetoden EORTC QLQ-C30 som er utviklet for måling av livskvalitet for 

kreftpasienter, og ved EQ-5D som er et generisk instrument for måling av helserelatert livskvalitet.  

 

QALY ble målt ved start og slutt for behandling i CORRECT-studien. I Grothey et al [10], den publiserte 

artikkelen fra CORRECT-studien, er det benyttet britisk befolkningsbasert tariff. For mer presist å 

estimere nytten har Bayer beregnet et sett med gjennomsnittlige nyttevekter, vektet etter antall 

pasienter under behandling for hele behandlingsperioden (kolonne 1 og 2 i tabellen under). 

 
 
Tabell 11 Nyttevekter basert på EQ-5D data fra CORRECT 

Helsetilstand Nyttevekt  (EQ-5D, 

Svensk 

erfaringsbasert tariff) 

Nyttevekt (EQ-5D, UK 

befolkningsbasert 

tariff) 

Nyttevekt Grothey et 

al (EQ-5D engelsk 

befolkningsbasertUK 

tariff) 

On treatment regorafenib 0,830 0,705 0,73 

On treatment BSC 0,853 0,729 0,74 

Off treatment (begge armer i 

modellen) 

0,781 0,59 0,59 

 

Bayer presenterer QALY-vekter med både svensk erfaringsbasert og britisk befolkningsbasert tariff. 

Se beregning av gjennomsnittlige QALY-vekter i tabellene under, innsendt av Bayer.  
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Tabell 12 Nyttevekter over tid etter britisk tariff 

 
Tabell 13 Nyttevekter over tid etter svensk tariff 

 
 



18/06104 LØ/LR/ 27-04-2018 side 

36/64 

 

QALY-vektene er lavere for pasienter på behandling enn pasienter uten behandling. Dette er ifølge 

Bayer grunnet bivirkninger av behandlingen med regorafenib.  

 

Innsendt modell 

Dokumentasjon for helsenytte hentes fra den kliniske effektstudien CORRECT. Bayer har valgt å 

bruke svenske tariffer for livskvalitetsvekter. Bayer fremholder at en norsk pasientpopulasjon er mer 

lik en svensk populasjon enn en engelsk. Bayer mener det «derfor [er] mer sannsynlig at det etablerte 

svenske nyttenivået bedre speiler tilsvarende nyttenivå for norske pasienter, enn hva gjelder det 

britiske nivået.» Bayer mener også Sverige og Norge har en likere tilgang til helsetjenester, enn hva 

UK og Norge har. 

 

Videre argumenterer Bayer for å bruke en svensk erfaringsbasert tariff fordi disse tariffene er basert 

på pasientpopulasjoner og at studien er større.  

 

Legemiddelverkets vurdering  

Tabell 12 og 13 viser at det er en betydelig forskjell i målt helserelatert livskvalitet ved bruk av hhv. 

britiske befolkningsbaserte og svenske erfaringsbaserte tariffer. QALY-vektene med svenske 

erfaringsbaserte tariffer er svært høye. De fremstiller bl.a. at pasienter med metastatisk 

kolorektalkreft har en gjennomsnittlig høyere helserelatert livskvalitet enn generelle svenske 

befolkningen med samme alder(12, 13), som har en livskvalitetsvekt på 0,84. Dette er ikke forenlig 

med Bayers beskrivelse av sykdommen:  

“CRC causes a substantial burden on patients, not only through the high mortality rates associated 

with later stage  diagnosis.  Disease symptoms  such  as  pain,  nausea,  vomiting,  constipation,  

anemia  and fatigue combined with the adverse effects of treatment and the psychological 

effects of living with a potentially life-threatening disease can substantially reduce patients’ QoL.”  

 

Legemiddelverket påpeker at Bayer i søknad om forhåndsgodkjent refusjon for regorafenib for 

indikasjonen GIST, brukte britiske befolkningsbaserte tariffer, mens nå argumenterer Bayer for å 

bruke svenske erfaringsbaserte tariffer. Bayer gir ingen forklaring på hvorfor det i dette tilfellet skulle 

være annerledes enn ved GIST. Bayer presenterte i GIST-søknaden svenske erfaringsbaserte tariffer i 

en sensitivitetsanalyse.  

 

Bayers argument er at den svenske populasjonen er likere den norske enn det den britiske er, og at 

det er mindre forskjell i tilgang til helsetjenester mellom Norge og Sverige enn det er mellom Norge 

og Storbritannia. Flere studier viser at det kan være store være forskjeller i verdsettingspreferanser 

mellom land (14, 15). Knies et al (15) forklarer at den viktigste årsaken til forskjeller i studier fra ulike 

land kommer av ulike metoder for verdsetting av tariffene. Knies et al konkluderte med at kulturelle 

                                                           

4 Livskvalitet for den generelle svenske befolkningen er basert på de britiske befolkningsbaserte tariffene. En 

del av forskjellen kan derfor skyldes forskjeller i tariffene.   
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forskjeller mellom landene sannsynligvis har mindre betydning. Drummond m. flere (16) diskuterer 

om tariffer fremskaffet i Storbritannia er hensiktsmessige å benytte for populasjoner utenfor 

Storbritannia. De viser til studier av tariffer brukt i HUI-instrumentet som ikke endrer seg vesentlig 

mellom land. Dette er også i tråd med en nylig publisert studie av Olsen et al (17) om 

verdsettingstariffer for EQ-5D-5L. De konkluderer med at det er påfallende likhet i 

verdsettingstariffer i gruppen av vest-europeiske land (Canada, Spania, England og Nederland). 

Drummond et al (16) konkluderer med at selv om det kan være forskjeller i verdsetting på bakgrunn 

av geografiske forskjeller, vil disse sannsynligvis være små sammenlignet med forskjeller som 

eksisterer mellom metoder for verdsetting og instrumenter generelt. På bakgrunn av dette mener 

Legemiddelverket at dersom en norsk og svensk populasjon er likere og har en mer lik tilgang til 

helsetjenester, vil ikke ha det vesentlig betydning for verdsetting av tariffene.  

 

I klage til Legemiddelverkets refusjonsrapport Hurtig metodevurdering: Stivarga (regorafenib) til 

behandling av metastatisk kolorektal kreft. 10.02.2017 fremmer Bayer gjennom advokatfullmektig 

Thomassen et tilleggsargument for svenske erfaringsbaserte tariffer: «I tilknytning til dette 

fremholdes at den svenske tariffen er basert på vurderinger fra ca.45.000 personer, mens den britiske 

tariffen er basert på et fåtall tusen individer. Den svenske modellen fremstår dermed som solid.» 

Legemiddelverket vil understreke at flere respondenter i studien vil føre til mindre variasjon rundt 

punktestimatene (tariffene), dvs vil føre til snevrere konfidensintervaller. Det trenger imidlertid ikke 

være avgjørende for verdien på punktestimatene. Systematiske forskjeller i metode er sannsynligvis 

av mye større betydning.  

 

Det som imidlertid synes å være viktig for tariffene er om disse kommer fra studier på 

befolkningsnivå eller pasientnivå (erfaringsbasert). Det finnes flere studier der man sammenligner 

vekter fra den generelle befolkningen og erfaringsbaserte. Erfaringsbaserte tariffer gir generelt 

høyere QALY-vekt enn befolkningsbaserte. For eksempel, i en gjennomgang av 59 studier på 

erfaringsbaserte og befolkningsbaserte vekter var det kun ved 2 tilfeller der erfaringsbaserte vekter 

var lavere enn befolkningsvekter(18). Tilsvarende funn er gjort i en metaanalyse fra 2010(19).  

 

Bakgrunnen for disse forskjellene kan være at pasienter og normalbefolkningen verdsetter ulike 

helsetilstander forskjellig dvs. har forskjellige tolkninger av situasjoner/helsetilstander som de 

generiske skjemaene beskriver. Den kan også være en preferanseforskjell, og at pasienten har 

erfaringer som gjør at vurderingene blir annerledes, f.eks ved at pasientene tilpasser seg sin 

situasjon. Dette innebærer at jo mer en pasientgruppe evner å tilpasse seg, jo mindre potensiale vil 

det være for nytte-økning. Dette kan igjen føre til at mindre ressurser vil investeres i behandling for 

pasientgrupper. Det kan derfor stille spørsmål om pasienters evne til å tilpasse seg er et gode som 

tilfaller noen pasienter, og som gjør at tiltak mot denne gruppens plager påvirker prioritet. 

Alternativt kan en spørre om pasientgruppens evne til tilpasning bør påvirke om de får et 

behandlingstiltak eller ikke. 
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I følge Drummond og McGuire (20) finnes det tilhengere av både erfarings- og befolkningsbaserte 

vektingstariffer i helseøkonomisk faglitteratur. Argumentet for erfaringsbaserte verdsettingstariffer 

er at pasientene vet hvordan det er å leve i de aktuelle helsetilstander. Det er derfor dem som er 

kapable til å utrykke den sanne preferansen for forskjellige helsetilstander. I følge Drummond og 

McGuire (20) og Drummond et al (16) er det en økende bruk av befolkningspreferanser i 

helseøkonomiske analyser. Bakgrunnen for dette er trolig at det toneangivende Washington Panel on 

Cost-effectiveness in Health and Medicine anbefalte at vektene skulle være basert på den generelle 

befolkningen (21). Panelet argumenterte med at et informert, representativt utvalg av den generelle 

befolkningen ville være best egnet fordi de ikke ville være påvirket av egeninteresse. Et annet 

argument som ble fremmet var forsikringsprinsippet: at beslutninger på overordnet nivå vil påvirke 

alle som skattebetalere eller som potensielle pasienter. Prioriteringsmeldingen (22) definerer at den 

«norske helsetjenesten er del av en bred sosial forsikringsordning for befolkningen, og borgerne skal 

motta likeverdige tjenester etter behov, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, tidligere 

helse mv.»  

 

Drummond et al (16) og Hunink et al. (23) beskriver et skille mellom omfanget av en beslutning. For 

beslutninger om offentlige midler skal benyttes på en tjeneste vil det kunne være mer 

hensiktsmessig å bruke generelle befolkningspreferanser, mens for vurderinger begrenset til å 

sammenligne alternative behandlinger for samme tilstand som allerede er finansiert, kan 

pasientpreferanser være å foretrekke.  

 

Legemiddelverket viser videre til at NICE i Storbritannia angir i sine retningslinjer at vektene bør være 

basert på den generelle befolkningen og britiske tariffer. Et viktig argument for NICE er konsistens i 

deres beslutninger og metodevurderinger (24). I klage til Legemiddelverkets refusjonsrapport Hurtig 

metodevurdering: Stivarga (regorafenib) til behandling av metastatisk kolorektalkreft 10.02.2017 

hevder Bayer gjennom advokatfullmektig Thomassen at «vurderinger foretatt av reelle pasienter 

foretrekkes for eksempel av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket i Sverige [TLV], noe som 

fremkommer av deres retningslinjer for økonomiske utredninger.» I TLVs metodevurdering av 

regorafenib til behandling av metastatisk kolorektalkreft skriver imidlertid TLV at de endret fra 

svensk til britisk tariff for vurdering av pasientnytte, og begrunner dette med at det er i tråd med 

TLVs praksis(25).  

 

Siden ulike metoder for verdsetting av helsetilstander kan gi forskjellige tariffer, anbefaler 

Drummond et al (16) en standardisering av verdsettingspreferanser i refusjonsvurderinger innenfor 

en gitt jurisdiksjon.  I likhet med NICE og TLV mener Legemiddelverket det er viktig med konsistent 

bruk av QALY-vekter i våre metodevurderinger. Det er for å kunne sammenligne kostnadseffektivitet 

av behandlinger til pasienter med samme eller forskjellige sykdommer. Legemiddelverket erfarer at 

QALYs målt ved EQ-5D med britiske erfaringsbaserte tariffer er vanlig i de fleste av våre 

metodevurderinger. Konsistens i metodevurderinger er også begrunnelsen for nettopp at 

Legemiddelverket i nye retningslinjer av 1. januar 2018 har valgt å videreføre bruk av britiske 

befolkningsbaserte tariffer gjennom følgende krav og anbefalinger (26): 
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«I metodevurderinger skal som hovedregel verdsetting av livskvalitet være basert på tariffer fra den 

generelle befolkningens preferanser. Dette gjøres for å sikre konsistens på tvers av 

metodevurderinger, og også sikre intern konsistens mellom alvorlighetsberegninger og 

helseøkonomiske analyser i hver enkelt metodevurdering.(…) Av hensyn til konsistens anbefales det at 

britiske befolkningsbaserte tariffer (16) benyttes i metodevurderinger i Norge inntil en mer relevant 

og anvendbar tariff foreligger. Som standard for metodevurderinger anbefales derfor bruk av EQ-5D 

med britiske tariffer.» 

 

Legemiddelverket har tidligere, før retningslinjene trådte i kraft, vurdert andre legemidler til 

behandling av metastatisk kolorektalkreft:  

 Hurtig metodevurdering av Aflibercept (Zaltrap) til andrelinjebehandling av metastatisk 

kolorektalkreft(27): QALY-vektene som benyttes i aflibercept-vurderingen er fra en 

interimanalyse av VELOUR-studien av aflibercept. Det er brukt britiske befolkningsbaserte 

tariffer. Studien av QALY-vekter ble senere publisert i en artikkel Stein et al (28), se under.   

 Hurtig metodevurdering av trifluridin/tipiracil (Lonsurf) til tredjelinjebehandling eller senere 

av metastaserende kolorektalkreft(29): I hovedanalysen ble helsenytte hentet fra de 

publiserte nyttevektene fra CORRECT-studien av regorafenib monoterapi for tidligere 

behandlet mCRC(6). Dvs. at det ble brukt samme utgangspunkt for QALY-vekter som denne 

søknaden, men med britiske befolkningsbaserte tariffer for estimering av nyttevekter.  

 

Stein et al (28) undersøkte QALY-vekter ved bruk av britisk befolkningsbasert tariff fra 75 pasienter i 

Storbritannia og Nederland som behandles med eller har progrediert fra første linje-behandling med 

metastatisk kolorektalkreft. I en studie av Corrie ble det undersøkt livskvalitetsvekter fra pasienter 

med MABEL-studien i forbindelse med en helseøkonomisk vurdering av bevacizumab i 

førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk kolorektalkreft (30). Resultat fra disse studiene, 

inkludert vektene som ble benyttet i aflibercept-vurderingen, samt NICE5s vurdering av aflibercept, er 

oppsummert i tabellen under.  

 

 
Progresjonsfri Progrediert* 

Aflibercept base case 0,779 0,733 

Corrie  0,73 0,64 

NICE STA aflibercept 0,75 0,6 

Stein et al+ 0,74 0,73 

                                                           

5 NICE: The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Vurderer hurtig metodevurderinger i 

Storbritannia, tilsvarende Legemiddelverkets arbeid med metodevurderinger I Norge. 
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*Artiklene i tabellen er for et tidligere behandlingsnivå enn regorafenib. Dvs. at regorafenib er tiltenkt bruk hos pasienter 

som har progrediert fra dette nivået. I tabellen over vil «Progrediert» tilsvare «progresjonsfri» i denne vurderingen av 

regorafenib. En sammenligning av tallene viser samsvar i livskvalitetsdataene for aflibercept-vurderingen, Stein et al og 

QALY-vektene i denne metodevurderingen med britiske tariffer, dvs en QALY-vekt på omlag 0,73 før behandling med 

regorafenib.   
 

Legemiddelverket viser til de vurderingene vi har gjort for andre legemidler til 2. og 3. 

linjebehandling av kolorektalkreft. Vi mener det ikke er rimelig at pasientgrupper vil ha en høyere 

QALY-vekt etter å ha progrediert fra et tidligere behandlingsnivå.  

 

Legemiddelverket støtter Bayers antakelse om at det er mer presist å bruke gjennomsnittlige vekter 

for hele behandlingsperioden, fremfor kun ved startpunkt, jf. QALY-vektene i Grothey et al(6). 

Legemiddelverket endrer QALY-vekter fra svenske erfaringsbaserte til britisk befolkningsbaserte 

tariffer basert på følgende vurderinger:  

 For å sikre konsistens mellom våre metodevurderinger bruker vi britisk befolkningsbaserte 

tariffer. 

 Vi foretrekker befolkningsbaserte tariffer fremfor erfaringsbaserte tariffer.  

 Bayers argument med mindre kulturelle forskjeller til svensk befolkning er ikke vesentlig. 

Geografiske eller kulturelle forskjeller er av mindre betydning enn metodiske forskjeller.  

 Bayers valg av QALY-verdier er svært høye og ikke i tråd med Bayers beskrivelse av 

tilstanden.  

 For å sikre konsistens med andre metodevurderinger av behandlinger til metastatisk 

kolorektalkreft.  
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4 ØKONOMISK ANALYSE  
I den økonomiske analysen sammenlignes regorafenib med placebo, begge gitt sammen best 

supportive care (heretter BSC). 

 

4.1 MODELL, METODE OG FORUTSETNINGER 
Modellbeskrivelse 

Bayer har sendt inn en cohort partition modell, som ofte også omtales som area under the curve-

modell. Denne modellen oppsummerer antall pasienter som befinner seg i hver helsetilstand hhv. 

progresjonsfri, progrediert og død.  Modellen er delt inn i sykluser på 1 uke. En behandlingssyklus 

tilsvarer 4 uker. En pakning med regorafenib dekker 3 ukers behandling, etterfulgt av en uke uten 

behandling.  

 

Bayer skriver blant annet: “First, the weekly model cycle offers higher granularity and improves the 

model’s ability to estimate drug acquisition costs accurately; for example, patients treated with 

regorafenib accrue the entire cost of the 4-week regorafenib drug treatment cycle on the first day of 

each cycle, once per 4 weeks.” 

 

Figur som viser modellen.  
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Legemiddelverkets vurdering 

Modellen er transparent og enkel å navigere i. Partitioned cohort modeller er vanlig å bruke i 

analyser av overlevelse, som f.eks i de fleste kostnad per QALY-analyser av kreftlegemidler.  

 

Legemiddelverket godtar strukturen på den innsendte modellen. 

4.1.1 Analyseperspektiv 

Kostnadseffektivitet er beregnet fra et helsetjenesteperspektiv.  

 

Tidshorisont er 10 år.  

 

Diskontering av nytte og kostnader er 4% per år.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Tidshorisonten bør være lang nok til å fange alle effekter av intervensjonen. I den innsendte analysen 

er alle pasientene døde før det er gått 10 år, slik at denne tidshorisonten er tilstrekkelig. En lenger 

tidshorisont vil derfor ikke gi et bedre bilde av den totale effekten av regorafenib ved denne 

sykdommen. Legemiddelverket mener den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig robust til å 

informere modellen i hele den valgte tidshorisonten 

 

Legemiddelverket godtar innsendt analyseperspektiv.  

4.1.2 Kostnader (input data) 

Direkte kostnader 

Innsendt dokumentasjon 

Legemiddelkostnader 

Regorafenib kommer i pakker på 84 tabletter á 40 mg som tilsvarer 28 dagers legemiddelbruk. Prisen 

per pakke eksklusiv mva er 24314 kroner. Godkjent dosering er i henhold til preparatomtalen 160 mg 

(4 tabletter) daglig.  I CORRECT-studien var gjennomsnittlig dosering 78,9% av daglig dose. Bayer har 

benyttet gjennomsnittlig etterlevelse (78,9%) i CORRECT studien for å beregne legemiddelkostnader i 

sin hovedanalyse.  

 

Andre kostnader til behandling av metastatisk kolorektalkreft  

I følge Bayer er kostnader til rutinebehandling av pasienter som har feilet i to linjer for metastatisk 

kolorektalkreft tidligere ikke kartlagt i rapportert  Norge. Firma har intervjuet en norsk onkolog for 

bedre å forstå standardbehandling etter 2.linjebehandling. Onkologen har estimert ressursbruk for 

ulike deler av helsetjenesten, både sykehusbehandling, poliklinisk og legemiddelbehandling, samt 

andel pasienter som benytter seg av dette.  
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Bayer har vist til kilder som Legemiddelverkets enhetsdatabase, Helsedirektoratets DRG-satser, 

Legeforeningens prislister, priser for røntgen, osv. Bayer har dessverre unnlatt å gi konkret veiledning 

og henvisning om hvilke satser de har hentet fra de ulike kildene.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelkostnader 

Hver pakke på 84 tabletter tilsvarer et doseringsregime 3 uker med behandling etterfulgt av 1 uke 

uten behandling i hht. preparatomtale. I CORRECT-studien behandles pasientene i gjennomsnitt i 

3,25 behandlingssykluser, jf. diskusjon i kap. 3.2.  

 

Bayer har regnet en gjennomsnittlig legemiddelkostnad per syklus, nedjustert etter doseintensitet på 

78,9% fra CORRECT-studien. Selv om pasienten av ulike grunner ikke følger den anbefalte 

doseringen, er kostnadene til disse tablettene likevel betalt for. Det vil derfor inngå et visst svinn ved 

hver pakke som selges. Bayer hevder at hele legemiddelkostnaden legges til grunn i hver 

behandlingssyklus, jf. kap 4.1. Bayer har imidlertid nedjustert kostnaden til 78,9%. Dette innebærer 

at Bayer ikke har lagt til grunn svinn i sine beregninger. Legemiddelverket har tatt utgangspunkt i 

antall pasienter som får behandling i hver behandlingssyklus fra CORRECT-studien, jf. tabeller for 

utregning av gjennomsnittlig QALY-vekt. Se kap 3.4.3 om helsenytte.  

 

Vi antar at pasientene kun bruker 78,9% av tablettene i hver syklus, slik som sett i CORRECT. Det 

betyr at de for hver 5. syklus vil ha «oppsamlet» tabletter tilsvarende 1 pakke. Gjennomsnittlig antall 

pakker som brukes, i henhold til bruk i CORRECT-studien er 3 pakker. Se beregning i tabell 14 under.  
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Tabell 14 Beregning av totalt forbruk for regorafenib 

Behandlingssyklus Antall pasienter 
Antall avsluttende 
pasienter 

Totale forbruk av 
pakker for pasienter 
som avslutter 
behandling 
inneværende syklus* 

1 473 108 108 

2 365 167 334 

3 198 23 69 

4 175 79 316 

5 96 11 55 

6 85 42 210 

7 43 6 36 

8 37 19 133 

9 18 4 32 

10 14 7 56 

11 7 3 27 

12 4 3 30 

13 1 1 11 

Gjennomsnittlig antall pakker per pasient 3 
*Pasientene bruker i gjennomsnitt kun 79,8% av tablettene i pakken. De pasientene som kun får behandling i de 5 første 

syklusene trenger fulle pakker. Dette er markert med røde celler i tabellen. De tablettene de ikke bruker i pakkene (20%) er 

svinn.  De pasientene som avslutter behandling fra syklus 6 til syklus 10 sparer inn 1 pakke fra behandlingen de første 5 

syklusene (20 % i hver syklus). Disse er markert i oransje. Pasientene som får behandling i mer enn 10 sykluser sparer 2 

pakker fra syklusene 1-10. Disse er markert i grønn.  

 

Det er ulike måter å legge dette inn i modellen. Vi kan legge inn total legemiddelkostnad tilsvarende 

3 pakker (3x 24314 kr). Alternativt kan vi oppjustere den parameteren Bayer har kalt 

«doseintensitet». Denne parameteren tilsvarer det forbruket pasientene i gjennomsnitt hadde i 

CORRECT-studien, dvs 78,9% av indisert dose. Denne parameteren brukes i modellen for å beregne 

legemiddelkostnader. Ved å legge til svinn i denne parameteren økes denne til 92,2% (3 pakker/3,25 

behandlingssykluser). Dette endrer ikke beregningen av livskvalitet eller bivirkninger.   

 

Legemiddelverket har valgt å legge til svinn i «dosejustering»-parameteren, da dette medfører minst 

inngripen i modellen. Denne endringen innebærer høyere totale kostnader og således økt IKER.  

 

Legemiddelverket vil påpeke at det er sannsynlig at en svinnjustert doseintensitet på 92,2% er et 

optimistisk scenario. Det er to grunner til dette:  

i) Tabellen over forutsetter at pasientene «sparer» resterende tabletter i pakken etter endt 

syklus. Etter 5 sykluser «sparer» pasientene 1 pakke. Siden behandlingen er 

tredjepartsfinansiert har pasientene ingen ressursbesparende incentiver. Om pasientene 
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faktisk vil «spare» de resterende tablettene i pakken for hver syklus, og dermed ikke løse 

ut resept i syklus 6, kan vi ikke vite med sikkerhet.    

ii) I følge Bayer vil bivirkningshendelser forårsaket av regorafenib håndteres gjennom 

dosereduksjon, og at de fleste slike hendelser vil foregå i begynnelsen av behandlingen, 

dvs syklus 1-2 (6). Siden bivirkninger er hovedårsak til dosereduksjon taler dette for 

bedre etterlevelse og dermed færre «oppsparte tabletter for pasienter som står lengre 

på behandling. Pasienter som står lengre på behandling vil (gradvis) etterleve behandling 

i henhold til preparatomtale og ikke «spare» tabletter i hver syklus. I tabellen over vil det 

derfor forbrukes flere pakker totalt, og dermed et høyere snitt enn 3 pakker totalt. 

Andre kostnader til behandling av metastatisk kolorektalkreft 

Behandling med regorafenib vil ikke erstatte annen kostnadskrevende behandling. I Bayers 

antakelser kommer regorafenib som tillegg til annen behandling, som f.eks kjemoterapi osv. Bortsett 

fra lengre behandlingstid i regorafenibarmen, noe som i seg selv bidrar til høyere samlede kostnader 

per pasienter kostnadsbildet for de to behandlingsarmene noenlunde like, om man ser bort fra 

legemiddelkostnadene til regorafenib.  

 

Siden mereffekten av behandling med regorafenib, sammenlignet med placebo, er relativt lav, kan 

små endringer i de kostnadene som er lagt inn i analysen utgjøre en større forskjell i IKER-

beregningen. Det er derfor svært uheldig at Bayer ikke har henvist nøyaktig til hvilke priser de har 

hentet fra de ulike kildene. Bayer har forhørt seg meg kliniske eksperter som har gitt grunnlag for 

antakelser i beregninger av kostnadene. Legemiddelverket har ikke hatt mulighet til å ettergå alle 

kostnadene, men det er særlig to kostnadskomponenter vi er kritiske til. Bakgrunnen for dette er at 

Bayer ikke har begrunnet valgene i kostnadsberegningene, utover henvisning til kliniske spesialister. 

Vi har vist hvordan disse påvirker IKER-beregningen i sensitivitetsanalyser.  

 

 Bayer har lagt inn en kostnad knyttet til oppstart av behandling: Denne kostnaden er lik i 

begge armene. Det er ikke god argumentert for hvorfor det er lagt til kostnader til oppstart 

av ingen aktiv behandling. Siden overgang til ren støttende behandling ikke krever samme 

vurdering som oppstart av ny aktiv behandling, som ifølge preparatomtalen skal overvåkes, 

eksempelvis med hyppige leverfunksjonstester. Legemiddelverket mener dette ikke er 

rimelig.  

 Bayer har antatt at 40% av pasientene i komparatorarm (BSC) får hjemmebesøk av sykepleier 

2 ganger i måneden. Pasienter som får aktiv behandling, har ikke hjemmebesøk av 

sykepleier. Bayer har ikke begrunnet hvorfor det gjøres en forskjell mellom 

behandlingsarmene for hjemmebesøk, og Legemiddelverket finner ikke dette som rimelig 

antakelse. Vi har ikke hatt mulighet til å vurdere om det er rimelig å inkludere hjemmebesøk 

eller ikke, men vi mener det ikke er fremmet gode grunner for å gjøre forskjell på 

behandlingsarmene.  
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Legemiddelverket mener Bayer ikke har argumentert tilfredsstillende for alle kostnader som er lagt 

inn i modellen eller hvor disse kommer fra. Siden effektstørrelsen av regorafenib-behandling er 

relativt liten betyr det at selv små endringer i kostnadsbildet vil påvirke resultatet av kostnad/effekt-

brøken i større grad. Siden kostnadene likevel er noenlunde like i begge armer godtar 

Legemiddelverket under tvil de kostnadene Bayer har antatt. Vi har endret disse kostnadene i 

sensitivitetsanalyse for å vise hvordan dette påvirker kostnad/effekt-beregningene.  

4.2 RESULTATER  

4.2.1 Firmaets hovedanalyse 

 
Tabell 15: Firmaets  hovedanalyse. Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. Per pasient. 
Diskonterte tall. Hovedanalyse med log-logistisk funksjon for framskriving 

 

 

 

 

4.2.2 Legemiddelverkets analyse 
 

Basert på Legemiddelverkets kritiske vurderinger i kapitlene over har Legemiddelverket gjort en egen 

hovedanalyse. Forutsetningene er som i firmanavns analyse bortsett fra følgende: 

 Dosejustering endres fra 78,9% til 92,2% for å ta hensyn til svinn 

 Helsenyttevekter endres fra vekter med erfaringsbasert svensk tariff til vekter med 

befolkningsbasert britisk tariff 

 
Tabell 16: Legemiddelverkets hovedanalyse. Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. Per 
pasient. Diskonterte tall. Hovedanalyse med log-logistisk funksjon for framskriving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regorafenib BSC Differanse 

Totale kostnader 127 000 
 

52 000 
 

74 000 
 

Totale QALYs 
Totale leveår 

0,63 

0,82 

0,50 

0,66 

0,13 

0,16 

Merkostnad per 
vunnet QALY 
Merkostnad per 
vunnet leveår 
 

  592 000 

 

460 000 

 Regorafenib BSC Differanse 

Totale kostnader 136 000 52 000 84 000 

Totale QALYs 
Totale leveår 

0,51 

0,82 

0,41 

0,66 

0,1 

0,16 

Merkostnad per 
vunnet QALY 
Merkostnad per 
vunnet leveår 

  845 000 

 

536 000 
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4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

Vi diskuterer i kap 3.4 hvilke parametriske funksjoner som er mest sannsynlige for framskrivning av 

PFS og OS. Vi mener det er vanskelig å konkludere med at log-logistic viser et vesentlig mer plausibel 

fremskrivning av effekt på overlevelse enn generalisert gamma. Vi mener imidlertid Weibull-

funksjonen og eksponensiell-funksjonen er minst egnet til å fremskrive effekt på overlevelse.  

 

Kostnad-effektberegningene varierer ut fra hvilken funksjon som velges. Særlig gjelder dette 

generalisert gamma, som gir lavest forventet meroverlevelse av regorafenib sammenlignet med 

placebo. En av de viktigste kritikkene mot generalisert gamma i dette tilfellet er at denne viser at 

kurvene krysser etter om lag 2 år. Selv om det ikke er helt usannsynlig at dette ville skjedd i 

CORRECT-studien, mener Bayer at det ikke er en logisk slutning at pasienter kan leve lenger uten 

behandling enn med behandling. Vi har derfor også beregnet et scenario der vi viser generalisert 

gamma frem til kurvene krysser, og at effekten derfra konvergerer, dvs at effekt er den samme i 

begge armer.  

 

I tabellen under har vi vist hvordan de ulike parametriske funksjonene påvirker resultatet.  

Parametrisk funksjon IKER (NOK per QALY) 

Generalisert gamma 1756390 

Generalisert gamma 
uten kryss av kurver 1364760 

Log-normal 820 833 

Weibull 1211956 

Eksponensiell  983287 

 

I tillegg har Legemiddelverket kjørt analysen for å vise IKER-beregningen i følgende scenarioer, 

diskutert i kap. 4.1.2: 

 Dosejustering kan være høyere enn 92,2%, dvs at svinn er større enn det Legemiddelverket 

har beregnet. Vi ønsker derfor å belyse hvilken påvirkning dette har på beregning av IKER. 

Ved å ilegge fullt svinn per pakke, dvs full legemiddelkostnad, øker IKER fra vårt scenario til 

906 000 kroner per QALY. 

 Kostnad knyttet til oppstart av ingen aktiv behandling settes til null, siden overgang til ren 

støttende behandling ikke krever samme vurdering som oppstart av ny aktiv behandling. 

Dette øker IKER fra 845 000 til 875 000 kroner per QALY. 

 40% av pasientene i hjemmebesøk av sykepleier 2 ganger i måneden, for begge armer, og 

ikke kun i komparatorarm. Det er ikke fremmet gode begrunnelser for å gjøre forskjell på 

behandlingsarmene. Dette øker IKER fra 845 000 til 869 000 kroner per QALY. 
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4.3 LEGEMIDDELVERKETS KONKLUSJON OM KOSTNADSEFFEKTIVITET  
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av regorafenib står i et rimelig forhold til den 

nytten behandlingen gir. 

  

I hovedanalysen er merkostnad for regorafenib sammenlignet med best supportive care (BSC):  

845 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens legemiddelpriser (maks AUP). 

Legemiddelverket mener det er sannsynlighetsovervekt at behandling med regorafenib til 3. 

linjebehandling av kolorektalkreft ikke er kostnadseffektivt gitt alvorlighetsgraden til 18 QALY.  

 

Legemiddelverket har ved sensitivitetsanalyser vist at dette kan være et optimistisk scenario. Særlig 

gjelder dette valg av parametrisk funksjon. Også små endringer i kostnadsbildet øker IKER.  
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER 
 

5.1 BAYERS INNSENDTE ANALYSE 
Bayer anslår at 166 pasienter kan behandles med Stivarga® i år 5 innenfor rammen av den aktuelle 

indikasjonen. Prisen pr pakke med Stivarga® er på 30 393 NOK (AUP inkl mva), og 

behandlingskostnaden per pasient (3 x pakningsprisen) er dermed på kr 91 179,3 NOK. Bayer har 

med bakgrunn i dette estimert en budsjettvirkning for Stivarga® i år 5 på ca 15 millioner NOK.  

5.2 LEGEMIDDELVERKETS BUDSJETTANALYSE 
Legemiddelverket har ikke gjennomført noen egen budsjettanalyse på bakgrunn av utfallet av 

kostnadseffektivitetsvurderingen. Vi har heller ikke vurdert den innsendte budsjettanalysen.  
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6 DISKUSJON 

6.1 DISKUSJON 
Legemiddelverket har revurdert kostnadseffektiviteten av regorafenib sammenlignet med placebo til 

behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft (mCRC) som tidligere er 

behandlet med, eller som er vurdert uegnet for, tilgjengelige behandlinger. Tidligere vedtak ble 

opphevet av Helse- og omsorgsdepartementet den 5. januar 2018.  

I denne metodevurderingen har vi diskutert forhold ved valg av tariffer for helsenytte, 

legemiddelkostnader og fremskrivning av effekt fra Bayers søknad. I vår hovedanalyse har vi endret 

to av disse tre forholdene. Dette gir en beregnet IKER på om lag 845 000 kroner per QALY.  

Analysene fra Bayer og Legemiddelverket viser at pasientene i gjennomsnitt kan leve i underkant av 

60 dager lenger med behandling med regorafenib. Dette tilsvarer om lag 35 kvalitetsjusterte 

levedager. Siden denne effekten er såpass liten vil selv en relativt liten merkostnad påvirke beregning 

av kostnadseffektivitet. Prisen for behandling er i gjennomsnitt i underkant av 75 000 kroner.  

Vårt hovedscenario viser at regorafenib til behandling av metastatisk kolorektalkreft ikke er 

kostnadseffektivt, heller ikke når vi legger Bayers valg av fremskrivning til grunn. Vurdering av effekt 

og fremskrivning av effekt har derfor ikke noen påvirkning på vedtaket. Alle valg av parametriske 

funksjoner viser at regorafenib ikke er kostnadseffektivt.  

Legemiddelverket mener at et scenario der fremskrevet effekt tilsvarer en parametrisering ved 

generalisert gamma er biologisk plausibelt. Dette scenarioet vil øke IKER vesentlig. I tillegg har vi vist 

at små endringer i kostnadsbildet påvirker IKER i større grad, fordi mereffekten av behandlingen, 

sammenlignet med placebo, er relativt lav. Endringer i dosejustering, dvs. at svinn medfører at hele 

legemiddelkostnad må dekkes for hver pasient, oppstartskostnader til BSC-behandling og 

hjemmesykepleier, vil øke beregningen av IKER ytterligere.  

Legemiddelverket vurderer at fremskrivning av overlevelse med hhv de parametriske funksjonene 

log-logistisk eller generalisert gamma er sannsynlige. I slike tilfeller kan det anbefales å lage et felles 

scenario gjennom såkalt scenario averaging (31, 32). Det innebærer at de to scenariene med hver sin 

parametriske funksjon kombineres til ett felles scenario.6 Imidlertid, siden ingen av scenarioene er 

kostnadseffektive var det unødvendig å gjøre en slik analyse i dette tilfellet. Dersom regorafenib blir 

gjenstand for en prisforhandling på et senere tidspunkt, for eksempel gjennom Nye Metoder, bør det 

vurderes om det er mest hensiktsmessig med å benytte scenario averaging mellom log-logistisk og 

generalisert gamma for OS-kurvene, for å komme frem til det mest sannsynlig scenarioet.  

                                                           

6 For nærmere beskrivelse av scenario averaging viser vi til Metodevurdering av Daratumumab som 

kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason til behandling av voksne pasienter med 

myelomatose som har fått minst én tidligere behandling av 9.10.2017. 
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6.2 REFUSJONSVERDIGHET I HHT LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 
 

Legemiddelverket anser, med foreliggende dokumentasjon, at: 

 Kriteriet for alvorlighet er oppfylt 

Legemiddelverket vurderer at mCRC oppfyller kriteriet om alvorlighet i blåreseptforskriften.  

 

 Kriteriet for langvarighet er oppfylt 

Legemiddelverket vurderer at mCRC oppfyller kriteriet om langvarig behandling i 

blåreseptforskriften. 

 

 Kriteriet for dokumentert klinisk effekt er oppfylt 

Den kliniske effekten er basert på en direkte sammenligning av tilstrekkelig god kvalitet, og 

Legemiddelverket vurderer den aktuelle studien som tilstrekkelig dokumentasjon på 

regorafenibs kliniske effekt hos den aktuelle pasientgruppen sammenlignet med placebo. Det 

er imidlertid tvil om effekten av regorafenib sammenliknet med placebo er klinisk relevant. 

Det er også knyttet en del bivirkninger til behandling med regorafenib.  

 

 Kriteriet for kostnadseffektivitet er ikke oppfylt 

Legemiddelverkets hovedanalyse viser en kostnad på minst 840 000 kr per QALY, noe som er 

høyere enn det som anses som kostnadseffektivt.  
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7 KONKLUSJON 
 

 

Legemiddelverket mener at når man tar hensyn til alvorlighet, klinisk relevant effekt og 

kostnadseffektivitet samt usikkerhet i analysene oppfyller ikke regorafenib prioriteringskriteriene for 

å få innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens legemiddelverk, 27-04-2018  

Elisabeth Bryn (e.f.) Einar Andreassen 

enhetsleder Bjørn Oddvar Strøm 
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APPENDIKS 1: ALVORLIGHETSBEREGNINGER 
Legemiddelverket har benyttet en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra 

dagens behandling med standardbehandling/BSC. 

Legemiddelverkets beregninger tar utgangspunkt i absolutt prognosetap (APT). APT er det faktiske 

helsetapet målt i udiskonterte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av sykdommen/tilstanden 

uten den nye behandlingen. QALE er forventet gjenværende levetid målt i udiskonterte 

kvalitetsjusterte leveår (QALYs) for den aktuelle gjennomsnittspopulasjonen.  

For å beregne forventet kvalitetsjustert levetid er det tatt utgangspunkt i svenske data som angir 

livskvalitet per alderskategori (alder i år) og norske mortalitetstabeller utgitt av Statistisk sentralbyrå. 

Legemiddelverket har lagt til grunn en gjennomsnittlig alder på 61 år for den aktuelle 

pasientpopulasjonen basert på tilbakemelding fra klinisk ekspert. Dette er i tråd med median alder 

fra CORRECT studien (61 år). I ONKOLEX angis en gjennomsnittsalder på 70 år ved diagnosetidspunkt 

for tykk- og endretarmskreft.  

Tabell 3: Beregninger av alvorlighetsgrad 

Alder 61  

Forventet QALE for gjennomsnittspopulasjon uten sykdom (udiskontert) 18,1 

Forventet QALE med sykdom uten den nye behandlingen (udiskontert) 

(prognose) 

0,4 

Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt prognosetap) 17,7  

 

Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap i underkant 

av 18 QALY. Det er knyttet usikkerhet til beregningene. Anslagene for livskvalitet i 

gjennomsnittsbefolkningen er usikre. Det samme gjelder anslagene for livskvaliteten hos den aktuelle 

pasientpopulasjonen, der det i tillegg vil være usikkerhet rundt hva som vil være forventet 

gjenværende levetid med dagens behandling. Det vil i mange tilfeller også være usikkerhet knyttet til 

hva som er riktig gjennomsnittsalder for den aktuelle pasientpopulasjonen ved behandlingsstart.  
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Forventede gjenværende QALYs i den generelle befolkningen. 

Tabellen under 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)7. 

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. 

 

  

                                                           

7 Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108. 
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Tabell 17: Forventede gjenværende QALYs og livskvalitetsvekter i den generelle befolkning 

Alder 
 

Forventede 
gjenværende 

QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

Alder 
Forventede 

gjenværende 
QALYs 

Livskvalitets-
vekter 

0 68,6 0,89 36 37,5 0,85 72 10,9 0,8 

1 67,9 0,89 37 36,7 0,85 73 10,3 0,8 

2 67,0 0,89 38 35,8 0,85 74 9,7 0,76 

3 66,1 0,89 39 35,0 0,85 75 9,2 0,76 

4 65,2 0,89 40 34,2 0,85 76 8,6 0,76 

5 64,3 0,89 41 33,4 0,85 77 8,1 0,76 

6 63,4 0,89 42 32,5 0,85 78 7,6 0,76 

7 62,6 0,89 43 31,7 0,85 79 7,1 0,76 

8 61,7 0,89 44 30,9 0,85 80 6,6 0,76 

9 60,8 0,89 45 30,1 0,82 81 6,1 0,76 

10 59,9 0,89 46 29,3 0,82 82 5,7 0,76 

11 59,0 0,89 47 28,5 0,82 83 5,2 0,76 

12 58,1 0,89 48 27,8 0,82 84 4,8 0,76 

13 57,2 0,89 49 27,0 0,82 85 4,4 0,76 

14 56,4 0,89 50 26,2 0,82 86 4,0 0,76 

15 55,5 0,89 51 25,4 0,82 87 3,7 0,76 

16 54,6 0,89 52 24,7 0,82 88 3,4 0,76 

17 53,7 0,89 53 23,9 0,82 89 3,1 0,72 

18 52,8 0,89 54 23,2 0,82 90 2,8 0,72 

19 52,0 0,89 55 22,4 0,8 91 2,5 0,72 

20 51,1 0,89 56 21,7 0,8 92 2,3 0,72 

21 50,2 0,87 57 20,9 0,8 93 2,1 0,72 

22 49,4 0,87 58 20,2 0,8 94 1,9 0,72 

23 48,5 0,87 59 19,5 0,8 95 1,7 0,72 

24 47,7 0,87 60 18,8 0,8 96 1,6 0,72 

25 46,8 0,87 61 18,1 0,8 97 1,4 0,72 

26 46,0 0,87 62 17,4 0,8 98 1,3 0,72 

27 45,1 0,87 63 16,8 0,8 99 1,2 0,72 

28 44,3 0,87 64 16,1 0,8 100 1,1 0,72 

29 43,4 0,87 65 15,4 0,8 101 0,9 0,72 

30 42,6 0,87 66 14,7 0,8 102 0,8 0,72 

31 41,7 0,87 67 14,1 0,8 103 0,8 0,72 

32 40,9 0,87 68 13,4 0,8 104 0,7 0,72 

33 40,0 0,87 69 12,8 0,8 105 0,4 0,72  

34 39,2 0,87 70 12,2 0,8    
35 38,3 0,85 71 11,5 0,8    
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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.  
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Komparator – er det behandlingsalternativet/legemidlet som sannsynligvis vil fortrenges dersom 

intervensjonen tas i bruk. 

 

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 
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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 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 
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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. 

 

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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