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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 Veltassa (patiromersorbitekskalsium) etter forskrift av 28. 
juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. 
 

Bakgrunn 

Veltassa er et legemiddel til behandling av hyperkalemi hos voksne. Den generelle kliniske effekten 

ved behandling av hyperkalemi er dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. Om 

lag 100 pasienter med nyresvikt er aktuelle for behandling med Veltassa hvert år i Norge. 

Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av Vifor Pharma Nordiska 

AB. 

 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

Den relevante kliniske dokumentasjonen er hentet fra en studie som viser at bruk av Veltassa gjør at 

flere pasienter med nyresvikt kan fortsette med hemmere av renin-angiotensinsystemet. Effekten av 

disse hemmerne hos pasienter med nyresvikt er godt dokumentert.  

 

Langvarighet 

Legemiddelverket mener at hyperkalemi hos pasienter med nyresvikt oppfyller kriteriet om 

langvarigbehandling i blåreseptforskriften 

 

Alvorlighet og helsetap 

Legemiddelverket vurderer at hyperkalemi oppfyller kriteriet om alvorlighet i blåreseptforskriften. 

 

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

behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at hyperkalemi for denne populasjonen som ikke 

mottar noen behandling har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 7,5 QALY. 

 

Kostnadseffektivitet 

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

nytten behandlingen gir.  

 

I analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig, med dagens legemiddelpriser (maks AUP) er 

merkostnad for Veltassa, sammenlignet med ingen behandling: 

 

460 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY)  

 

377 000 NOK per vunnet leveår.  
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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 Veltassa kriteriene 

for å få innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Vedtak:  

Legemiddelverket har vedtatt at Veltassa innvilges forhåndsgodkjent refusjon som følger: 

 

Refusjonsberettiget bruk: Til pasienter med kronisk nyresvikt som får hyperkalemi på grunn av 

behandling med hemmere av renin-angiotensinsystemet  

Refusjonskoder: 

ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

U88 Glomerulonefritt/nefropati  N01 Raskt progredierende nefrittisk 

syndrom 
 

U99 Nyresvikt kronisk  N03 Kronisk nefrittisk syndrom  

   N04 Nefrotisk syndrom  

   N05 Uspesifisert nefrittisk syndrom  

   N18 Kronisk nyresykdom  

Vilkår: 
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3-SIDERS SAMMENDRAG 
 

Metode 

Hurtig metodevurdering av legemiddelet Veltassa (patiromersorbitekskalsium). Legemiddelverket 
har vurdert klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av patiromersorbitekskalsium 
etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 
(blåreseptforskriften) § 2. 
Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av produsenten.  

 

Pasientgrunnlag i Norge 

Det antas at omtrent 100 pasienter vil være aktuelle for behandling med patiromer i løpet av 5 år. 

 

Langvarighet 

Tilstanden er kronisk. Det er behov for eller risiko for gjentatt behandling over en langvarig periode. 

 

Alvorlighet og prognosetap 

Legemiddelverket vurderer at hyperkalemi oppfyller kriteriet om alvorlighet i blåreseptforskriften. 

 

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

behandlingen. Legemiddelverket har beregnet at hyperkalemi for denne populasjonen som ikke 

mottar noen behandling har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 7,5 QALY. 

Behandling i norsk klinisk praksis 

Pasienter med nyresvikt som får hyperkalemi på grunn av hemmere av renin-angiotensinsytemet blir 

i dag ikke behandlet utover at legemidler som kan gi hyperkalemi, inkludert hemmere av renin-

angiotensinsystemet, blir seponert. 

 

Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 

I den pivotale studien ble det vist at pasienter behandlet med patiromer i stor grad (95 %) kunne 

fortsette med hemmere av renin-angiotensinsystemet, mens halvparten måtte seponere om de ikke 

fikk patiromer.  

 

Sikkerhet 

De vanligste bivirkningene sett i studiene var forstoppelse (6,2 %), diaré (3 %), abdominal smerte (2,9 

%), flatulens (1,8 %) og hypomagnesemi (5,3 %). 

 

Kostnadseffektivitet  

Legemiddelverket har vurdert innsendt analyse, og forutsetninger for denne. Forutsetningene 

Legemiddelverket har lagt til grunn er de samme som i base case analysen til Vifor Pharma, bortsett 

fra følgende:  

- maksimal behandlingslengde 

- alder 
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Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av patiromer står i et rimelig forhold til den 

nytten behandlingen gir. Resultatene fra analysen Legemiddelverket mener er mest sannsynlig 

(heretter hovedanalysen) er følgende: 

 
Tabell 1: Resultater fra hovedanalysen 

 

 

Merkostnad for patiromersorbitekskalsium sammenliknet med ingen behandling ved å bruke 

legemiddelet (maksimal AUP) er: 

 

460 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). 

377 000 NOK per vunnet leveår. 

 

Vifor Pharma sin base case analyse avviker fra den Legemiddelverket mener er mest sannsynlig. 

Resultatene i denne analysen er gjengitt i tabellen under. 
Tabell 2: Resultater fra firmaets analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigste parametrene som påvirker resultatet er alder og dosering. I tillegg blir merkostnad per 

vunnet QALY betydelig lavere om det antas at patiromer kun brukes hos pasienter som ellers måtte 

seponere hemmere av renin-angiotensinsystemet. 

 

 

 

 

 

 Patiromer Placebo Differanse 

Totale kostnader 1 322 328 kr 1 207 799 kr 114 529 kr 

Totale QALYs 
Totale leveår 

5,20 

6,82 

4,95 

6,52 

0,25 

0,30 

Merkostnad per vunnet 
QALY 
Merkostnad per vunnet 
leveår 

  460 603 kr 

 

377 000 kr 

 

 Patiromersorbite
kskalsium 

Placebo Differanse 

Totale kostnader 1 516 288 1 457 107 59 182 

Totale QALYs 
Totale leveår 

5,83 

7,63 

5,58 

7,33 

0,25 

0,30 

Merkostnad per 
vunnet QALY 
Merkostnad per 
vunnet leveår 

   

239 741 

 

195 696 
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Budsjettkonsekvenser 

Legemiddelverket antar at budsjettvirkningen for folketrygden ved å ta i bruk 

patiromersorbitekskalsium ved behandling av hyperkalemi vil være om lag 5 millioner NOK i år fem. 

Budsjettberegningene er usikre og forenklede.  

 

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 Veltassa kriteriene 

for å få innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 
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ORDLISTE 
 

CV 

CKD 

CUA 

ESRD 

IKER 

LIS 

LYG 

MI 

PICO 

QALY 

RAAS 

RAASi 

 

Cardiovascular events 

Chronic Kidney Disease 

Cost Utility Analysis 

End-stage renal disease 

Inkrementell kostnadseffektivitets ratio 

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

Forventede leveår 

Myocardial infarction 

Pasientpopulasjon, intervensjon, komparator, utfallsmål 

Kvalitetsjustert leveår 

Renin angiotensin aldosterone system 

Renin angiotensin aldosterone system inhibitor 
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1 BAKGRUNN 

1.1 PROBLEMSTILLING 
I denne rapporten vurderes kostnadseffektiviteten av patiromersorbitekskalsium for behandling av 

voksne med hyperkalemi.  Søker har levert en kostnadseffektivitetsanalyse hvor behandling med 

patiromersorbitekskalsium sammenlignes med ingen behandling. 

1.2 HYPERKALEMI  
Kalium er normalt tett regulert i kroppen, og det er betydelig høyere kaliumkonsentrasjoner inne i 

cellene, enn i blod og annen ekstracellulærvæske. Normalnivået av kalium er under 3,5-5,0 mmol/L, 

nivåer under 6 mmol/l betegnes som lett hyperkalemi, mens nivåer over 7 mmol/L er alvorlig 

hyperkalemi (1). 

Det er mange mulige årsaker til hyperkalemi, og årsakene kan deles i to hovedgrupper: hyperkalemi 

på grunn av økt frigiving av kalium fra cellene, og hyperkalemi på grunn av redusert utskillelse av 

kalium fra nyrene. Økt frigiving av kalium fra cellene kan ha mange årsaker, inkludert insulinmangel, 

betablokkere og trening. Vanligere er redusert utskillelse av kalium gjennom nyrene, som kan blant 

annet kan skyldes nyresvikt og redusert aktivitet i aldosteron-signalveien, enten på grunn av sykdom 

eller legemidler (2). 

Ubehandlet kan hyperkalemi føre til muskelsvakhet, lammelser og hjerterytmeforstyrrelser, med 

hjertestans som mulig resultat. For pasienter som kommer til legen med akutte symptomer på 

hyperkalemi vil akutt behandling med intravenøst kalsium og insulin være viktig. Pasienter som ikke 

har behov for akutt behandling vil bli behandlet med kaliumfattig diett og eventuelt seponering av 

legemidler som kan forårsake hyperkalemi (1, 3, 4).  

Pasienter med kronisk nyresvikt og proteinuri er vist å ha effekt av hemming av renin-

angiotensinsystemet utover den blodtrykksenkende effekten (5), og ACE-hemmer eller angiotensin 2-

antagonister er derfor anbefalt til denne pasientpopulasjonen, dersom de er i stand til å tolerere 

disse (6). 

1.3 ALVORLIGHETSGRAD OG PROGNOSETAP  
 

Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til 

nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere 

ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (lovdata). 

 

Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å beregne alvorlighetsgraden for pasienter med  

med hyperkalemi og nyresvikt. Nærmere omtale finnes i Appendiks 1: Alvorlighetsberegninger.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_15
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Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 7,6 

QALY. 
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1.4 BEHANDLING AV HYPERKALEMI HOS PASIENTER MED KRONISK NYRESYKDOM 

1.4.1 Behandling med patiromersorbitekskalsium (7) 

 Indikasjon 

Veltassa er indisert til behandling av hyperkalemi hos voksne. 

 Virkningsmekanisme 

Veltassa øker utskillelse av kalium i feces gjennom binding av kalium i lumen i mage-

tarmkanalen. Binding av kalium reduserer konsentrasjonen av fritt kalium i det 

gastrointestinale lumen, noe som fører til en reduksjon av serumkaliumnivåer. 

 Dosering 

Den anbefalte startdosen er 8,4 g patiromer én gang daglig. 

Den daglige dosen kan justeres i intervaller på én uke eller lengre, basert på serumkaliumnivå 

og ønsket målområde. Den daglige dosen kan økes eller reduseres med 8,4 g om nødvendig 

for å nå det ønskede målområdet, opp til en maksimumsdose på 25,2 g daglig.  

 Bivirkninger 

Majoriteten av bivirkninger rapportert fra studier var gastrointestinale sykdommer, der de 

hyppigst rapporterte bivirkningene var forstoppelse (6,2 %), diaré (3 %), abdominal smerte 

(2,9 %), flatulens (1,8 %) og hypomagnesemi (5,3 %).  

  

1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Dersom pasientene opplever hyperkalemi anbefales diett eller seponering av legemidler som kan 

forårsake hyperkalemi. Polystyrensulfonat kan benyttes ved kaliumnivåer over 5,5 mmol/L (3, 4, 6). 

1.4.3 Komparator 

Polystyrensulfonat er kontraindisert ved kaliumnivåer <5,0 mmol/L, og dette medfører hyppige 

doseringsavbrudd, og langtidseffekten er dårlig dokumentert (8). Dette, sett sammen med at 

polystyrensulfonat ikke har forhåndsgodkjent refusjon gjør den til en lite egnet komparator i denne 

metodevurderingen. 

Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for denne 

metodevurderingen er ingen behandling utover seponering av legemidler med effekt på renin-

angiotensin-systemet (RAS). Dette tilsvarer placebo i de kliniske studiene. 
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2 DOKUMENTASJON FOR Å VISE RELATIV EFFEKT 
De kliniske studiene som er sendt inn i metodevurderingen er de samme som lå til grunn for 

markedsføringstillatelsen. Vifor har gjennomført systematiske litteratursøk i relevante databaser. 

Søkestrategi, søkeresultat og seleksjon av studier er dokumentert. 

 
Tabell 3 Oversikt over kliniske studier gjennomført med patiromer 

Studie Populasjon Intervensjon Komparator 

OPAL-HK (9) Pasienter med kronisk nyresvikt og 

hyperkalemi, behandlet med minst 1 RAASi 

(n=243 for del 1 og 107 for del B) 

Patiromer Placebo (del B) 

AMETHYST-DN (10) Pasienter med diabetes og hyperkalemi, 

behandlet med minst 1 RAASi (n=304) 

Patiromer Ingen 

PEARL-HK (11) Pasienter med hjertesvikt og tidligere 

hyperkalemi som førte til seponering av 

RAASi, eller kronisk nyresvikt (n=105) 

Patiromer Placebo 

 

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

 



 

    
 

Tabell 4: Oversikt over relevante, innsendte studier 

Studie Populasjon Intervensjon Sammenlikning/ 

kontrollarmen 

Primære 

utfallsmål 

Sekundære 

utfallsmål 

OPAL-HK, del A (9) Pasienter med kronisk 

nyresykdom, stadie 3-4 

(GFR 15-60 ml/min) 

som hadde kalium 

mellom 5,1 og 6,5 

mmol/l og sto på stabil 

dose RAASi i minst 28 

dager (n=243) 

Patiromer Ingen Gjennomsnittlig 

endring i serum-

kalium etter 4 uker 

Andel pasienter med 

serum-kalium 

mellom 3,8 og 5,1 

mmol/l etter 4 uker. 

OPAL-HK, del B (9) Pasienter fra del A med 

serum-kalium over 5,5 

mmol/l ved oppstart, og 

serum-kalium mellom 

3,8 og 5,1 mmol/l ved 

avslutning av del A 

Patiromer 

(fortsatt 

behandling) 

Placebo 

(seponering av 

patiromer), enkelt 

blindet 

Forskjell i median 

endring i serum-

kalium i løpet av 

de første 4 ukene 

Andel pasienter med 

tilbakevendende 

hyperkalemi (to 

definisjoner: >5,1 

mmol/l og >5,5 

mmol/l) 

 

 

Sammenhengen  mellom OPAL del A og B er vist  i figuren under. Pasientene som hadde med enn 5,5 mmol ved oppstart i del A, og hadde 

nådd behandlingsmålet i del A ble randomisert 1:1 til enten å fortsette med patiromer eller til å seponere patiromer og fortsette med placebo, 

denne delen av studien var enkeltblindet, slik at pasientene ikke visste om de fikk patiromer eller placebo. 
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Figur 1 Sammenhengen mellom del A og B i OPAL-HK



 

    
 

Pågående studier 

Det pågår flere studier med patiromer, disse er oppsummert i tabellen under. 

 
Tabell 5 Oversikt over pågående studier (kilde: innsendt dokumentasjon)

 

Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon  

Den innsendte analysen støtter seg i hovedsak på OPAL-HK, del B. De aller fleste pasientene som ikke 

gikk i del B, ble utelukket grunnet for lave kalium-nivåer ved inkludering i studien, og det er liten 

grunn til å tro at studiedesignet introduserte systematiske skjevheter i pasientpopulasjonen i OPAL-

HK, del B. Det er en svakhet at det viktigste endepunktet for metodevurderingen (fravær av 

dosejustering av, og fortsatt behandling med RAASi) er definerte som et eksplorativt endepunkt, og 

at studien har relativt kort oppfølgingstid, men Legemiddelverket mener den innsendte 

dokumentasjonen er av tilstrekkelig kvalitet til å legges til grunn i metodevurderingen. 
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3 PICO1  

3.1 PASIENTPOPULASJONEN 
Norsk klinisk praksis 

Patiromer har godkjent indikasjon uavhengig av årsak til hyperkalemi. I den innsendte 

dokumentasjon presiserer Vifor at de søker refusjon for pasienter med kronisk nyresvikt i stadie 3-5 

uten dialyse som behandles med RAASi. Det kan også tenkes at patiromer ikke vil gis til alle pasienter 

med hyperkalemi, men kun til pasienter som ellers må seponere sin RAASi-behandling. Det er 

vanskelig å si hvor gamle pasientene er i norsk klinisk praksis, men Vifor mener, basert på 

registerdata fra Sverige og Danmark, at gjennomsnittsalderen trolig er rundt 70 år, og omtrent 60 % 

brukte RAASi. Aldersfordelingen i det svenske nyreregisteret er vist under. 

 

 
 

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 

Pasientkarakteristika fra OPAL-HK er vist i Tabell 6. Gjennomsnittsalderen i studien var 65 år, og alle 

pasientene brukte minst én RAASi, de fleste en ACE-hemmer. Studien inkluderte kun pasienter med 

kronisk nyresvikt grad 3-4 og ekskluderte pasienter over 80 år.  

                                                           

1 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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Tabell 6 Pasientkarakteristika fra OPAL-HK (kilde: innsendt dokumentasjon) 

 
 

Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 

Populasjonen i modellen er basert på pasientene som ble inkludert i den kliniske studien OPAL-B.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener pasientpopulasjonen i OPAL-HK, del B er godt i samsvar med forventet 

pasientpopulasjon i norsk klinisk praksis. Trolig vil de fleste som får patiromer være pasienter som 

ellers vil måtte seponere RAASi, slik at Legemiddelverket i scenarioanalyser vil beskrive effekten av å 

øke antallet pasienter som må seponere RAASi i komparatorarmen.  
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Legemiddelverket har bedt Vifor Pharma om ytterligere opplysninger vedrørende alder da pasienter 

med hyperkalemi tilsynelatende er eldre enn 65 år i gjennomsnitt. Pasientene i studien er yngre enn 

det som er observert fra det svenske registeret, men gjennomsnittsalderen blir omtrent lik om en 

utelukker pasienter over 80 år fra registeret. Legemiddelverket mener derfor at aldersforskjellen 

mellom registeret og studien i hovedsak forklares med at pasienter over 80 år ble utelukket i studien. 

Legemiddelverket anser det som sannsynlig at pasienter over 80 år også vil bli behandlet med 

patiromer i klinisk praksis, og øker derfor alderen i modellen til 70 år. 

 

Legemiddelverket mener at pasientpopulasjonen fra innsendt dokumentasjon og modell er 

overførbar til norsk klinisk praksis, men øker gjennomsnittlig pasientalder til 70 år. 

 

3.2 INTERVENSJON 
Norsk klinisk praksis 

Det antas at patiromer vil bli brukt i henhold til godkjent preparatomtale. Legemiddelverket antar at 

de fleste pasienter vil bruke 8,4 gram eller 16,8 gram daglig.  

 

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 

I den kliniske studien fikk halvparten av pasientene over 16,8 gram når de gikk inn i del B av OPAL-

HK-studien. Søker mener at dette er urealistisk mange basert på salget i USA hvor 99 % fikk 8,4 gram 

eller 16,8 gram. I studien ble dosen økt til pasientene oppnådde tilstrekkelig effekt, og deretter ble 

denne dosen vedlikeholdt. 

 

Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 

Intervensjonen i modellen er patiromer 8,4 gram en gang daglig. Maksimal behandlingsvarighet er 

satt til 5 år og det antas at 15 % av pasientene vil seponere RAASi hvert år etter at de har seponert 

patiromer. I modellen stanser pasienter behandling ved progresjon av sin kroniske nyresykdom eller 

død.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener det er problematisk å legge til grunn et lavere forbruk av patiromer enn det 

som ble brukt i de kliniske studiene, siden det da er en fare for å overestimere effekten i forhold til 

kostnadene. Forbruksdata fra USA tyder i midlertid på at svært få pasienter får mer enn 16,8 gram i 

klinisk praksis, og Legemiddelverket legger derfor en dosering på 8,4 gram eller 16,8 gram til grunn, 

men vil vise effekten av høyere forbruk i scenarioanalyser. Siden disse styrkene har lik pris får ikke 

valget mellom disse doseringene betydning for konklusjonen. 

 

I sin innsendte dokumentasjon argumenterer søker for en maksimal behandlingslengde på 5 år utfra 

gjennomsnittlig overlevelse for denne populasjonen og mulighet for at pasientene opplever en 

forverring av sin nyresykdom som krever dialyse. Legemiddelverket mener utfra dette at firmaet 

argumenterer for en gjennomsnittlig behandlingslengde på omtrent 5 år. Siden både død og 
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progresjon allerede medfører seponering av patiromer i modellen mener Legemiddelverket at det 

ikke er rimelig med en maksimal behandlingslengde («stoppregel») i analysen, og velger å anta at 

behandlingen gis så lenge pasienten har klinisk nytte av den i Legemiddelverkets hovedanalyse. Det 

bemerkes at uten stoppregel blir gjennomsnittlig behandlingslengde 4,5 år og median 

behandlingslengde 4 år og 3 måneder. Altså omtrent som anslått av Vifor Pharma. 

 

3.3 KOMPARATOR  
Norsk klinisk praksis 

I norsk klinisk praksis behandles hyperkalemi hos pasienter med kronisk nyresvikt som behandles 

med RAASi ved at dosen RAASi reduseres eller at RAASi seponeres dersom kostholdstiltak ikke fører 

frem. Dette tilsvarer placeboarmen i studien.  

 

Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 

I OPAL-HK, del B ble pasienter med effekt av patiromer randomisert til å enten fortsette patiromer 

eller seponere dette og motta placebo. 

 

Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 

Placebo ble anvendt som komparator i modellen, noe som samsvarer med klinisk dokumentasjon og 

norsk klinisk praksis. 

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener at de aktuelle pasientene ikke vil få annen behandling enn seponering av 

RAASi, og at placebo derfor er riktig komparator.  

 

3.4 UTFALLSMÅL  

3.4.1 Effekt 

Innsendt klinisk dokumentasjon 

Patiromer reduserte kaliumnivået i serum med et gjennomsnitt på på 1,01 mmol/l i den initielle 

fasen av OPAL-HK studien (se Figur 2). 
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Figur 2 Endringer i serumkalium i  initial  fase av OPAL-HK (9) 

I den randomiserte og blindete oppfølgingsfasen ble pasienter med tilstrekkelig respons på patiromer 

i første del av studien og initial serumkalium over 5,5 mmol/l randomisert til enten å fortsette eller 

seponere patiromer. Denne delen av studien fant at 94 % av pasientene som fikk patiromer fortsatt 

kunne stå på RAASi 8 uker etter inklusjon i studien sammenlignet med 44 % i placebogruppen (Figur 

3) 
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Figur 3 Andel som avbrøt behandlingen med RAASi i OPAL-HK, del B (9) 

Effekten av å fortsette behandlingen med RAASi er basert på en metaanalyse gjennomført i 2016 

(12). Risikoreduksjonen er oppsummert i figur 3. 
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Figur 4 Risiko for ulike hendelser for ved behandling med ACE-hemmer (ACEI) og angiotensinreseptorblokker (ARB) hos 
pasienter med kronisk nyresvikt(12) 

  

 

Innsendt modell.  

I den innsendte modellen danner effektdataene fra OPAL-HK, del B i hovedsak data for seponering av 

RAASi i modellen. Effekten av RAASi hos pasienter med kronisk nyresykdom er hentet fra Xie et al. 

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket godtar den innsendte dokumentasjonen på at bruk at patiromer fører til at flere 

pasienter kan fortsette på RAASi. Det er en svakhet ved den innsendte dokumentasjonen at effekten 

av patiromer kun er vist i 12 uker i studien som ligger til grunn for modellen, men Legemiddelverket 

mener at siden patiromer virker ved å hemme kaliumopptak i tarmen, er det lite som tyder på at 
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effekten vil avta over tid. Legemiddelverket mener den innsendte metaanalysen er av tilstrekkelig 

kvalitet til å sannsynliggjøre effekten av RAASi hos pasienter med kronisk nyresykdom. 

 

 

3.4.2 Bivirkninger 

Innsendt klinisk dokumentasjon 

De vanligste bivirkningene sett i studiene var forstoppelse (6,2 %), diaré (3 %), abdominal smerte (2,9 

%), flatulens (1,8 %) og hypomagnesemi (5,3 %). 

 

Innsendt modell 

Data for bivirkninger relatert til patiromersorbitekskalsium ble hentet fra OPAL-HK studien ved uke 8.  

 

Legemiddelverkets vurdering 

Det er generelt relativt milde bivirkninger ved bruk av patiromer, og disse påvirker derfor 

kostnadseffektiviteten lite. Det er derfor ikke gjort noen inngående vurdering av de innsendte 

bivirkningene, men Legemiddelverket legger produsentens antagelser til grunn for sine analyser.  

3.4.3 Helsenytte/helsetap 
Innsendt dokumentasjon 

I OPAL-HK ble det ikke innhentet data vedrørende nyttevekter. Vifor Pharma har derfor basert 

dokumentasjonen av helsenytte på eksterne data.  

 

 

Innsendt modell 

 

Nytten i modellen ble estimert ved å spesifisere aldersjustert nytte for pasienter med kronisk 
nyresykdom. Dette ble basert på nyttefunksjonen utledet av Jones-Hughes et al (13). Denne 
funksjonen var en tilpasning av nyttefunksjonen for den generelle befolkningen utviklet av Ara og 
Brazier (14) som brukte EQ-5D data fra Health Survey for England 2012. Funksjonen var som følger:  
 
Utility = C-coeffage*age-coeffage2*age2 +coeffsex *male  
 
Nyttevektene som ble anvendt er presentert i tabellen under: 
 
Tabell 7 Nyttevekter
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Nyttetap ble anvendt i henhold til helsetilstanden eller opplevde bivirkninger. For CV hendelser, 

sykehusinnleggelse og bivirkninger ble data for nyttetap hentet fra litteraturen, og er presentert i 

tabellen under: 

 
Tabell 8 Nyttetap

 

Nyttetap ved sykehusinnleggelse relatert til hjerteinfakt eller slag ble hentet fra Thokala et al. (15) 

Nyttetap knyttet til hendelser med hyperkalemi ble hentet fra en metaanalyse av nyttebasert 

livskvalitet for CKD behandlinger av Wyld et al (16). Nyttetap etter å ha hatt MI eller slag ble hentet 

fra en økonomisk evaluering av valsartan, en angiotensin II reseptor antagonisk, for post- hjerteinfakt 

pasienter i Storbrittania. Når det gjelder bivirkninger relatert til patiromer, ble nyttetapet ved 

forstoppelse hentet fra Wald et al (17).  

 

Legemiddelverkets vurdering  

 

De publiserte nyttetapene for de ulike sykdommene er i samsvar med tidligere metodevuderinger. 

Den grunnleggende nyttevekten synes noe høy, når man sammenligner med nyttevekten for 

normalbefolkningen på samme alder, men Legemiddelverket velger likevel å legge dem til grunn for 

den innsendte analysen.  
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4 ØKONOMISK ANALYSE 
I den økonomiske analysen sammenlignes patiromersorbitekskalsium med ingen behandling. 

4.1 MODELL, METODE OG FORUTSETNINGER 
Modellbeskrivelse 

Vifor Pharma har utviklet en Markov-modell med månedlige sykluser som inkluderer helsetilstander 

forbundet med kronisk nyresykdom. Modellen har til hensikt å evaluere patiromer hos pasienter med 

nyresvikt som bruker RAASi etter fullføring av studien OPAL-HK – del B, se Figur 5.  

I studien OPAL-HK har pasienter med hyperkalemi i del A blitt behandlet med Veltassa i 4 uker. I del B 

har pasientene fullført del A, og kan fortsette med Veltassa og RAAS, og har serum K 3,8<5,1 mEq/L. 

Behandlingen i del B varer i 8 uker. Figur 5 viser at modellen begynner etter OPAL-HK studien, og 

framskriver resultatene til en livstidshorisont ved å bruke en Markov-modell. Modellen simulerer en 

maksimal livstidshorisont på 35 år. 

Figur 5 Sammenheng mellom OPAL-HK til Markov-modell 

Modellstrukturen ble utviklet for UK, men er tilpasset norske forhold ved å endre kostnadsinput, 

aldersrelatert dødelighet og diskonteringsfaktor.  

I Figur 6 er det illustrert hvordan man etter OPAL HK studien deler pasientene inn i 

behandlingsarmene «Veltassa» eller «ikke-Veltassa» hvor pasientene enten fortsatte med eller ikke 

fortsatte med RAASi terapi. Beslutningstreet (relatert til pasientens sti) som leder til inngangen i 

Markov-modellen er vist i Figur 6. 

Figur 6 Beslutningstre i begynnelsen av Markov-modellen (patiromer vs ikke patiromer) 
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Markov-modellen inneholder 6 gjensidig utelukkende helsetilstander, hvor alle tilstander utenom 
«død» er vist i Figur 7 under. Fra alle de 5 helsetilstandene vist i figuren er det mulig med overgang til 
død. Alle pasientene startet i tilstanden «CKD stages 3-4», det vil si kronisk nyresykdom i stadium 3-4. 
Fra denne tilstanden er det mulig å bevege seg til sykdomsprogresjon «CKD progression» (CKD stages 
4-5 vurdert som sluttilstanden for nyresykdom ESRD i denne modellen), til kardiovaskulær hendelse 
«CV event» (hjerteinfarkt eller slag) eller til hyperkalemi «Hyperkalemia». 
 

Hendelser med hyperkalemi skjer månedlig, og pasienter kan returnere til tilstanden «CKD stages 3-

4» etterpå.  

 

Pasienter i «CKD progression» har ikke muligheten til å gå til tilstanden «Hyperkalemia», i stedet blir 

mulige kostnader og nyttetap tatt i betraktning i tilstanden «CKD progression». Dette betyr at disse 

pasienten bare kan gå til tilstanden «død» eller forbli i tilstanden «CKD progression». 

 

Pasienter i tilstanden «CV event» kan gå til tilstanden «Død» eller «post-CV event». Tilstanden «Post-

CV event» inkluderte ytterligere nyttetap og kostnader som en pasient pådrar seg etter å ha foretatt 

en CV intervensjon (f.eks kostnad ved klopidogrel). Disse kostnadene og nyttetapet kom i tillegg til 

kostnadene vedrørende håndtering av kronisk nyresykdom, siden pasientene ble antatt å fremdeles 

være i CKD stadium 3-4 i tilstanden «Post-CV event». Pasientene i tilstanden «Post-CV event» kunne 

forbli i denne tilstanden, eller gå til «CKD progression», returnere til «CV event» eller «død».  

 

Pasientenes bevegelser mellom helsetilstandene er basert på overgangssannsynligheter hentet fra 

litteraturen og/eller hentet fra en post-hoc analyse av OPAL-HK. 
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Figur 7 Markov-modell 

 

 

4.1.1 Overgangssannsynligheter 

Overgangssannsynlighetene brukt i modellen er oppsummert i tabellen under: 
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Månedlige overgangssannsynligheter 

Årlige hendelsesrater ble hentet fra litteraturen og konvertert til månedlige 

overgangssannsynligheter ved hjelp av følgende formler: 

rate = -ln(1-p)/t  

p = 1 – Exp(-rate*1) p= probability, t = time in years 

Utregningen av årlig overgangssannsynlighet for CKD progresjon, 0,0139, ble basert på en 

publikasjon av Landray et al (18). Den samme sannsynligheten ble anvendt for pasienter som 

overlevde en CV hendelse og beveget seg til ESRD (fra post CV event til CKD progression).  

Den månedlige sannsynligheten for å ha en HK hendelse som krever sykehusopphold er i modellen 

på 0,0023. Denne er utledet av Smith et al (19) som gir en sum mellom sykehusopphold og besøk på 

akuttavdeling (0,0235 og 0,0048) for en total årlig hendelsesrate på 0,0283. Sannsynligheten for 

overgang fra en HK hendelse til CV hendelse (hjerteinfarkt, slag) ble hentet fra Luo et al (20) som 

evaluerte K+ nivåene i relasjon til eGFR og økt morbiditet (HK til MACE). Den samme verdien (0,0009) 

ble også anvendt i overgangen fra en HK hendelse til død (HK til død). 

Vedrørende CV hendelser oppsto hjerteinfarkt og slag med en månedlig sannsynlig på 0,0064. Dette 

ble utledet av de poolede hendelsesratene i placeboarmene i nettverks metaanalysen publisert av 

Xie et al (12). Den årlige sannsynligheten for å få en tilbakevendende CV hendelse (post CV til CV 
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event) ble beregnet til 0,0084 basert på resultatene for hjerteinfarkt og slag rapportert i Ariyartne et 

al (21). Sannsynligheten for øyeblikkelig død etter en CV hendelse var 0,0132, mens død etter å ha 

overlevd en CV hendelse ble kalkulert til 0,0030 basert på en CV dødsrate utledet fra poolede data i 

placebo armene i Xie et al (12). 

 

Legemiddelverkets vurdering 

Vifor har levert en Markov-modell, som er en egnet modellstruktur for denne typen sykdommer. 

Legemiddelverket har mulighet til å endre relevante parametre, og kilder for 

overgangssannsynlighetene i modellen er angitt.  

 

 

Legemiddelverket godtar innsendt modell 

 

4.1.2 Analyseperspektiv 
Hovedanalysen er utført i et begrenset samfunnsperspektiv, det vil si uten indirekte kostnader og 

produktivitetsvirkninger. 

 

I firmaets hovedanalyse ble det anvendt en tidshorisont på 35 år og en diskonteringsrate på 4%. 

 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket godtar en livstidshorisont i denne saken. I modellen er alle pasientene døde etter 

27 år, slik at lenger analyse ikke påvirker resultatet. Diskonteringsrate er i tråd med 

Legemiddelverkets retningslinjer.  

 

4.1.3 Kostnader (input data) 

 

Direkte kostnader 

Innsendt dokumentasjon 

Firmaet har benyttet følgende kostnader per måned i modellen.  

Søker oppgir at alle kostnadstall som er brukt i modellen er i norske kroner fra 2016. 

 

Treatment   Base 

No Patiromer                    -   kr  

Patiromer                3 247 kr  

Patiromer (per diem) cost (8.4 g or 16.8 g)                  107 kr  

Times taken per diem (i.e. once daily = 1)   1 

RAASi medications                  324 kr  
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Concomittant medications  1 118 kr 

Disease  Base 

CKD management  2 430 kr 

Cost of post-CV event, ongoing  108 kr 

Event related costs 

Hyperkalemic event (hospitalization)  20 564 kr 

Cost of CV event  165 366 kr 

Myocardial infarction (MI)  143 700 kr 

Stroke  205 049 kr 

Cost of CKD progression  32 112 kr 

Cost Peritoneal dialysis (PD) per patient  43 813 kr 

Cost Haemodialsis (HD) per patient  65 441 kr 

Ongoing post kidney transplant per patient  8 486 kr 

Cost of inhospital death (CKD progression)  59 158 kr 

Adverse events  Base 

CKD related 

MRSA  10 090 kr 

Treatment related 

Patiromer - constipation  2 095 kr 

Patiromer - diarrhea  2 095 kr 

Patiromer - nausea  2 095 kr 

Legemiddelverkets vurdering 

Legemiddelverket mener de innsendte kostnadene er rimelige, og endringer i kostnader påvirker 

kostnadseffektiviteten lite. Det er derfor ikke gjort noen inngående vurdering av de innsendte 

kostnadene, men Legemiddelverket legger produsentens antagelser til grunn for sine analyser. 

Indirekte kostnader  

Innsendt dokumentasjon 

Indirekte kostnader eller produktivitetsvirkninger ble ikke inkludert i modellen. 

Legemiddelverkets vurdering 
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At produkasjonsvirknigner ikke er inkludert er i samsvar med Legemiddelverkets retningslinjer. 

Legemiddelverket mener det er akseptabelt at andre indirekte kostnader ikke er inkludert.  

 

4.2 RESULTATER  

4.2.1 Firmaets hovedanalyse 
 
Tabell 9: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

- Pasientene stanser ikke behandling med patiomer med mindre de opplever 

sykdomsprogresjon (forverring av paseintenes nyresvikt) eller død 

- Alderen økes fra 65 til 70 år 

 

Resultater Legemiddelverkets analyse: 

 
Tabell 10: Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. 

 

 

 Patiromersorbite
kskalsium 

Placebo Differanse 

Totale kostnader 1 516 288 1 457 107 59 182 

Totale QALYs 
Totale leveår 

5,83 

7,63 

5,58 

7,33 

0,25 

0,30 

Merkostnad per 
vunnet QALY 
Merkostnad per 
vunnet leveår 

   

239 741 

 

195 696 

 Patiromer Placebo Differanse 

Totale kostnader 1 322 328 kr 1 207 799 kr 114 529 kr 

Totale QALYs 
Totale leveår 

5,20 

6,82 

4,95 

6,52 

0,25 

0,30 

Merkostnad per vunnet 
QALY 
Merkostnad per vunnet 
leveår 

  460 603 kr 

 

377 000 kr 
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4.2.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser 

Effekt av alder: 

I den innsendte studien var gjennomsnittsalder 65 år. Legemiddelverket mente denne var for lav, 

men at reell alder er usikker. Som vi ser gir en gjennomsnittsalder på 65 år en ICER på litt over 

400 000 kr. Gjennomsnittsalder på 75 år gir en ICER på 537 000 kroner. 

Alder ICER 

65 år 407 540 kr 

70 år 460 603 kr 

75 år 536 897 kr 

Effekt av dosering: 

I studien var gjennomsnittlig forbruk 21 gram per pasient. Det vil ikke selges pakninger som innholder 

mer enn 16,8 g i Norge, og Legemiddelverket har derfor sensitivitetstestet effekten av at halvparten 

av pasientene bruker 2 pakker. Dette gir en ICER på 814 000 kroner.  

I den innsendte analysen kunne halvparten av pasientene som ikke fikk patiromer fortsett behandling 

med RAASi. Disse pasientene får derfor ingen tilleggsnytte av å bruke patiromer.  I klinisk praksis 

synes det sannsynlig at patiromer kun brukes hos pasienter som ellers måtte seponert RAASi. 

Dersom en kun ser på denne pasientpopulasjonen blir ICER 250 000 kroner.  

4.2.4 Legemiddelverkets konklusjon om inkrementell kostnadseffektivitetsratio   

I hovedanalysen er merkostnad for patiromer sammenlignet med placebo:  

460 000 NOK per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) med dagens legemiddelpriser (maksimal 

AUP). 

377 000 NOK per vunnet leveår med dagens legemiddelpriser (maksimal AUP). 
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5 BUDSJETTKONSEKVENSER 
Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring basert på antagelsen om at Veltassa får refusjon er 

beregnet. En ser derfor på to scenarier:  

A) Preparatet får innvilget refusjon

B) Preparatet får ikke innvilget refusjon. Metoden blir ikke anbefalt for bruk.

Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene. Vifor Pharma har 

imidlertid anslått ingen kostnad i scenario B, og beregningen under må derfor ses på som et høyt 

estimat. 

5.1 ESTIMAT AV ANTALL PASIENTER SOM ER AKTUELLE FOR BEHANDLING 
Firmaet har basert sine budsjettanslag på data fra Svenskt Njurregisters årsrapprt fra 2016 (22). 

Ingen relevant informasjon var tilgjengelig for Norge vedrørende antall pasienter med hyperkalemi. 

I Tabell 11 beskrives antagelsene og utregningen av antall tilfeller med hyperkalemi i Norge: 
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Tabell 11 Antall pasienter med hyperkalemi i Norge (kilde: innsendt dokumentasjon)

Vifor Pharma antar at antall pasienter som er aktuelle for behandling med Veltassa er antall nye tilfeller med hyperkalemi 
per år. Firma har utarbeidet prognose for markedsandel og antall pasienter som skal behandles med Veltassa både for CKD 
pasienter i stadium 3-4 og for CKD pasienter i stadium 3-4 som får behandling med RAASi. Legemiddelverket mener at det er 
pasienter som blir behandlet med RAASi som er aktuelle for budsjettanalysen da poenget med Veltassa er at det gjør det 
mulig for pasientene å fortsette med RAASi-terapi. I  

Tabell 12 presenteres derfor kun prognosen for antall CKD pasienter i stadium 3-4 som blir behandlet 

med RAASi som er aktuelle for behandling med Veltassa de første fem årene i Norge. 
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Tabell 12 Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med patiromersorbitekskalsium over den neste femårs-perioden 
– dersom legemidlet refunderes. De aktuelle pasientene har CKD i stadium 3-4 og får RAASi-terapi.

 

Pasienter i mer avanserte CKD stadier vil antagelig få dialyse og være aktuelle for 

nyretransplantasjon, og tas derfor ikke med i analysen. 
 

5.2 ESTIMAT AV KOSTNADSUTVIKLINGEN 
 

Det er tatt utgangspunkt i følgende legemiddelpris (AUP inkl mva) for Veltassa:  

 

Den gjennomsnittlige behandlingskostnaden for 8,4 g eller 16,8 g av Veltassa er 133 NOK/dag (en 

dose pr dag).  

 

Behandlingsperioden forventer å være kontinuerlig når pasienten er i pre-dialyse stadiet. Den årlige 

utgiften per pasient per år vil derfor være på ca 48 545 NOK. 
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5.3 BUDSJETTVIRKNING 
De estimerte budsjettvirkninger ved innføring av metoden er presentert i Tabell 13. 

 
Tabell 13: Forventet budsjettvirkning av produkt ved aktuell indikasjon. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 Konklusjon budsjettkonsekvenser: 

 

Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med 

Veltassa (patiromersorbitekskalsium) vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca 5 millioner NOK 

inkl mva i det femte budsjettåret. Andelen pasienter som starter på Veltassa er anslått til 18 % av 

pasientgrunnlaget, dette kan være noe lavt, men selv om det antas at samtlige aktuelle pasienter får 

behandling er budsjettkonsekvensene under Legemiddelverkets fullmaktsgrense. 

Budsjettberegningene er usikre og forenklede. 
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6 DISKUSJON 

6.1 REFUSJONSVERDIGHET I HHT LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 
 

Hyperkalemi har mange årsaker, og nyresvikt er en av de viktigste. Basert på den innsendte 

dokumentasjonen har Legemiddelverket ikke hatt mulighet til å beregne kostnadseffektivitet for 

andre pasientgrupper enn pasienter med kronisk nyresvikt som behandles med hemmere av renin-

angiotensinsystemet. Kostnadseffektivitet for disse gruppene er derfor ikke vurdert. 

Det er også en til dels stor usikkerhet knyttet til varigheten av effekten, siden man i denne saken 

ekstrapolerer effekten av en studie gjennomført over 12 uker til å vare i flere år. Helsegevinstene 

hentes også i all hovedsak ikke fra å forhindre hyperkalemi i seg selv, men ved å muliggjøre annen, 

godt dokumenter behandling som forebygger forverring av nyresykdom og kardiovaskulære 

hendelser.  

Samtidig er patiromer sin virkemekanisme slik at det er farmakologisk plausibelt at effekten vedvarer 

over tid, og Legemiddelverket har derfor lagt denne effekten til grunn i analysen.  

For pasienter med kronisk nyresvikt som får hyperkalemi på grunn av behandling med hemmere av 

renin-angiotensinsystemet er beregnet ICER basert på de kliniske studiene NOK 460 000. Dette er i 

øvre sjikt av hva som anses kostnadseffektivt gitt sykdommens alvorlighetsgrad, og dersom det også 

tas hensyn til den betydelige usikkerheten i langtidseffektene av patiromer, er kriteriet for 

kostnadseffektivitet i utgangspunktet ikke oppfylt.  

 

Imidlertid kunne halvparten av pasientene i den kliniske studien fortsette sin RAASi-behandling selv 

om de ikke fikk patiromer fordi kaliumnivåene deres forble i normalområdet. Legemiddelverket antar 

at patiromer i hovedsak vil bli brukt til pasienter som ellers ville måttet seponere RAASi på grunn av 

hyperkalemi. Dette vil medføre en betydelig lavere ICER. Legemiddelverket mener derfor at det er 

mer sannsynlig at ICER ligger lavere enn 460 000 kroner/QALY enn at den er høyere, og at det derfor 

er sannsynlighetsovervekt for at kriteriet for kostnadseffektivitet er oppfylt. 
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7 KONKLUSJON 

 

Refusjon innvilges. Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med patiromersorbitekskalsium 

(Veltassa) oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  

 

Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens 

alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  

 

Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Veltassa er under 

Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   

 

 

 

 

 

 

 

Statens legemiddelverk, 01-10-2018  

Elisabeth Bryn (e.f.)  

enhetsleder  

  

 Bjørn Oddvar Strøm 

Marianne Rolstad 

 Saksutredere 
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APPENDIKS 1: ALVORLIGHETSBEREGNINGER 
Legemiddelverket benytter en kvantitativ metode for å gradere alvorlighetsgrad beregnet ut i fra 

dagens behandling som i dette tilfellet ikke er noen behandling. 

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

gjennomsnittlige helsetapet målt i udiskonterte kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av 

sykdommen/tilstanden uten den nye behandlingen.  

Beregningen av absolutt prognosetap skjer i trinn:  

1) Først defineres gjennomsnittsalder ved behandlingsstart i den aktuelle norske 

pasientgruppen som er under vurdering for det nye behandlingstilbudet. Vi benevner alderen 

A. Kilde for alder er her OPAL-studien.  

2) Gjennomsnittlig antall forventede gjenværende QALYs (udiskonterte) beregnes for den 

generelle befolkningen med samme alder som pasientgruppens gjennomsnittsalder. Vi 

benevner dette QALYsA. Vi har brukt dødelighetsdata for den norske befolkningen fra 

Statistisk sentralbyrå (2017 i beregning av forventet gjenværende levetid for ulike aldre2. 

Dette er kombinert med aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, for 

beregning av kvalitetsjustert gjenværende levetid for ulike aldre. I påvente av gode norske 

data har vi brukt svenske aldersspesifikke livskvalitetsdata for en gjennomsnittsbefolkning, 

med britiske befolkningsbaserte EQ-5D-verdsettingstariffer, basert på Sun et al (2012)3 og 

Burstrøm et al (2001)4. Tabell 15 viser forventede gjenværende kvalitetsjusterte leveår 

fordelt etter alder hos gjennomsnittsbefolkningen og er basert på kildene nevnt over. 

3) Gjennomsnittlig prognose for den aktuelle norske pasientgruppen beregnes. Prognosen er 

forventet gjenværende QALYs (udiskonterte) for pasientgruppen med dagens 

standardbehandling. Vi benevner dette PA. Prognosen er basert på simulering av behandling 

med komparator i den helseøkonomiske modellen i denne metodevurderingen.  

4) Det absolutte prognosetapet (APT) er forskjellen mellom forventet antall gjenværende QALYs 

for den generelle befolkningen med samme alder (punkt 2) og forventet antall gjenværende 

QALYs for pasientgruppen med dagens standardbehandling (punkt 3). 

                                                           

2 SSB. Dødelighetstabeller, 2016. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode/aar/2017-

03-09?fane=tabell&sort=nummer&tabell=297661 

3 Sun S, Irestig R, Burstrom B, Beijer U, Burstrom K. Health-related quality of life (EQ-5D) among homeless 

persons compared to a general population sample in Stockholm County, 2006. Scand J Public Health. 

2012;40(2):115-25. 

4 Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the 

EQ-5D. Quality of life research. 2001;10(7):621-35. 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode/aar/2017-03-09?fane=tabell&sort=nummer&tabell=297661
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode/aar/2017-03-09?fane=tabell&sort=nummer&tabell=297661
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5) APT = QALYsA – PA 

6) Det relative prognosetapet (RPT) er gitt ved RPT = APT / QALYsA 

Tabell 14: Beregnet alvorlighetsgrad 

Alder A 70 

Forventede gjenværende QALYs for gjennomsnittspopulasjon uten 

sykdommen (udiskontert) 

QALYsA 12,5 

Forventet gjenværende QALYs med sykdom uten den nye behandlingen 

(udiskontert) (prognose) 

PA 4,95 

Antall mistede QALYs som følge av sykdom (absolutt prognosetap) APT 7,6 

 

Beregning av alvorlighetsgrad ut i fra dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 7,6 

QALY. 
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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)5. 

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. 

 

  

                                                           

5 Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Medical care. 1997;35(11):1095-108. 
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Tabell 15: 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 

hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir bedt om å angi hvor mye tid i 
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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 

kun et mindre antall variabler om gangen. Ved å gjøre dette får man se effekten en bestemt variabel 

har på utfallet.  
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Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke 

robustheten av analysen. De enkelte parametere 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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