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FORORD
Formålet er å vurdere om vilkårene i legemiddelforskriften § 14-13 er oppfylt for nye
legemidler til behandling av kronisk hepatitt C etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 817 om
stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 4a.
De nye legemidlene for behandling av hepatitt C som er vurdert i denne rapporten er:
 Sovaldi
 Olysio
 Daklinza
 Harvoni
 Viekirax/Exviera
Legemiddelforskriften definerer fire faglige kriterier som alltid skal ligge til grunn ved
vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et legemiddel kan bare godkjennes for
pliktmessig refusjon dersom:
a) legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som
med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom,
b) sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i bokstav a medfører behov eller risiko
for gjentatt behandling over en langvarig periode,
c) legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon, og
d) kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt søknad i henhold til
de fire faglige kriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt overfor søkere, men
bevisbyrden ligger alltid hos søkeren. Hovedanalysen av kostnadseffektivitet utføres av
søkeren og skal legges ved søknaden.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall,
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater.
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser.
Legemiddelverket kan ved behov innhente tilleggsopplysninger hos søkeren eller på egen
hånd søke etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og
kostnadseffektivitet.
Kliniske eksperter har bidratt med avklaringer av sentrale forutsetninger i vurderingene.
Totalvurderingen og konklusjonen i utredningen er utført av Legemiddelverket. Kliniske
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eksperter har ikke vært involvert i noen konsensusprosess eller hatt noen «peer-review»
funksjon ved utarbeidelse av rapporten.
Eksperter:
 Olav Dalgard, Infeksjonsmedisinsk avdeling AHUS
 Kristian Bjøro, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS Rikshospitalet
 Lars Karlsen, Gastromedisinsk avdeling, Stavanger Universitetssykehus
 Astrid Louise Løvlie, Avdeling for infeksjonsovervåking, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er
tilgjengelig for allmennheten (www.legemiddelverket.no)
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OPPSUMMERING
Kronisk Hepatitt C (HCV) forårsakes av hepatitt C-virus. Det er identifisert seks ulike
genotyper (GT), hvor GT 3 er den vanligste i Norge (50 %), fulgt av GT 1 (40 %) og GT 2
(10 %). Det er anslagsvis 20 000 – 30 000 pasienter som har vært smittet i Norge, og 70 –
80 % av disse har kronisk HCV. Ubehandlet kan HCV føre til meget alvorlige tilstander
som levercirrhose (skrumplever), leverkreft og behov for levertransplantasjon.
Tidligere har kronisk hepatitt C blitt behandlet med pegylert interferon (pegINF) og
ribavirin (RBV), med eller uten tillegg av en proteasehemmer. En stor andel av pasientene
blir varig virusfrie (oppnår SVR) med denne behandlingen, men interferon er forbundet
med plagsomme og til dels alvorlige bivirkninger.
I 2014 og 2015 har det kommet flere direktevirkende antivirale legemidler (DAA) mot
HCV:
Handelsnavn
Sovaldi
Olysio
Daklinza
Harvoni
Viekirax
Exviera

Virkestoff
sofosbuvir
simeprevir
daklatasvir
ledispavir og sofosbuvir
ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
dasabuvir

Forkortet til
SOF
SIM
DCL
LDV/SOF
OBV/PRV/RTV
DBV

Firma
Gilead
Medivir
BMS
Gilead
Abbvie

De nye DAA viser gjennomgående høye SVR-rater og gunstig bivirkningsprofil. Med
disse har det også kommet interferonfrie behandlingsalternativer.
Legemiddelverket har gjort en samlet utredning av kostnadseffektiviteten til de nye DAA.
Vurderingen er gjort i følgende trinn:
1. Nye DAA er sammenlignet med tradisjonell behandling (pegINF og RBV
med/uten proteasehemmer) i kostnad-per-QALY analyser (CUA).
I CUA-analysene har Legemiddelverket definert parametere og forutsetninger som er
satt likt for alle legemidlene for å bidra til likebehandling i vurderingene.
SVR-data i analysene er usikre. Dataene er generelt fra relativt små subgrupper i de
kliniske studiene. Sammenligning av SVR-rater på tvers av studiene kan heller ikke
gjøres på en måte som ivaretar forutsetningene for indirekte sammenligninger fordi
studiene mangler relevante kontrollarmer. Sensitivitets- og scenarioanalyser er tillagt
stor vekt.
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Pasienter som behandles med de nye DAA har større sannsynlighet for å oppnå SVR,
og vil dermed i mindre grad utvikle dekompensert leversykdom, leverkreft og
levertransplantasjon. Dette er helsetilstander som innebærer høyere kostnader, høyere
dødelighet og lavere livskvalitet.
2. Interferonfrie behandlingsalternativer med DAA er sammenlignet med hverandre
i kostnadsminimeringsanalyser.
For de interferonfrie behandlingsalternativene mener Legemiddelverket at det ikke er
grunnlag for å si om effekten av den ene er bedre enn den andre med den
dokumentasjonen som foreligger per nå. Vi har derfor antatt likeverdig effekt mellom
interferonfrie behandlingsalternativer med nye DAA.
På bakgrunn av resultatene av kostnadseffektivitetsvurderingene, anbefaler
Legemiddelverket at følgende behandlinger skal være foretrukket ved stønad etter
blåreseptforskriften § 4a:


GT1:
 Harvoni og Viekirax/Exviera



GT2:
 pegINF + RBV til pasienter < 40 år uten cirrhose.
 Sovaldi + RBV til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose og/eller som er uegnet for
interferon.



GT3:
 pegINF + RBV til pasienter < 40 år uten cirrhose
 Harvoni + RBV til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose og/eller som er uegnet
for interferon.
 Sovaldi + pegINF + RBV til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose.

Kostnadseffektiviteten av nye DAA ved GT 4-6 er ikke vurdert fordi det er utilstrekkelige
data og fordi dette er svært få pasienter i Norge.
Anbefalingene er basert på maksimalpris for legemidlene. Eventuelle prisrabatter og nye
studiedata kan påvirke anbefalingene.
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BAKGRUNN
Kronisk hepatitt C

Sykdommen forårsakes av hepatitt C-virus (HCV) (1). Av de smittede vil 20 – 30 %
spontant kvitte seg med viruset innen ett år etter smitte. De som utvikler kronisk infeksjon,
vil ha ulik grad av leverfibroseutvikling. Etter 20 år har færre enn 20 % av de smittede
utviklet leversykdom i form av kronisk hepatitt, levercirrhose eller leverkreft. Prognosen er
verre hos personer med stort alkoholforbruk, diabetes eller ved koinfeksjoner med hepatitt
B virus eller humant immunsvikt virus (hiv). Barn og unge kvinner synes å ha en
langsommere progresjon. I Norge foretas årlig 4-5 levertransplantasjoner hvor HCV er den
bakenforliggende årsak.
Minst seks ulike genotyper (GT) og ca. 30 subtyper av viruset er identifisert. Ulike
genotyper dominerer i ulike deler av verden. I Norge er ca. 50 % av tilfellene GT 3, ca. 40
% GT 1 og ca. 10 % GT 2. GT 4, 5 og 6 er sjelden i Norge (< 1 %). Globalt dominerer GT
1.
Smitte forekommer i dag i all hovedsak blant injiserende rusmisbrukere. En del ble også
smittet gjennom kontaminerte blodprodukter før effektiv og sikker screening av blodgivere
ble etablert i Norge i 1993. Risiko for smitte fra mor til barn under svangerskap og fødsel
er 4-10 %. Smitte gjennom seksuell- eller blodkontakt forekommer, men risikoen er svært
lav. Etter vellykket behandling har pasienten ingen beskyttende immunitet, og reinfeksjon
kan forekomme.
Det er anslagsvis 20 000 - 30 000 personer i Norge som har vært smittet med HCV, og
anslagsvis 70 – 80 % av disse har kronisk hepatitt.
1.2 Alvorlighetsgrad og prognosetap
Vi har også benyttet en kvantitativ metode for å belyse alvorlighetsgraden ved behandling
av voksne pasienter med hepatitt C. Dette kommer i tillegg til en kvalitativ tilnærming i
vurderingen om sykdommen tilfredsstiller alvorlighetskriteriet.
Beregningen tar utgangspunkt i begrepene absolutt prognosetap (faktisk helsetap målt i
kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av sykdommen/tilstanden) og relativt
prognosetap (tapte QALYs i prosent av forventede QALYs uten sykdommen).
Absolutt prognosetap tilsvarer forskjellen mellom forventet antall QALYs uten sykdom,
dvs. for gjennomsnittsbefolkningen, og prognose for de aktuelle pasientene med dagens
behandling. For å beregne forventet antall QALYs uten sykdom, ofte beskrevet som
Quality Adjusted Life Expectancy (QALE), er det tatt utgangspunkt i svenske data som
angir livskvalitet pr alderskategori (alder i år) og norske mortalitetstabeller utgitt av
Statistisk sentralbyrå (2).
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Pasientene med hepatitt C er i gjennomsnitt 40 år. Ved å simulere Sovaldi/Harvoni sin
helseøkonomiske modell udiskontert og avlese oppnådde QALYs per pasient i
kontrollarmen får vi at ikke-cirrhotikere har en forventet levetid målt i kvalitetsjusterte
leveår på 27 QALYs, men cirrhotikere har en forventet levetid på 18 QALYs. For en 40åring uten sykdom er forventet antall QALYs (QALE) beregnet til 32,65 QALYs.
Resultatene er oppsummert i tabellen under.
Tabell 1 Alvorlighetsberegning

Alder
Forventet QALE uten sykdom (udiskontert)
Forventet QALE med sykdom (udiskontert)

40 år
32,65
Ikke-cirrhotisk: 27
Cirrhotisk: 18
Antall mistede QALYs ved HCV (absolutt prognosetap) Ikke-cirrhotisk: 5,7
Cirrhotisk: 14,7
Mistet i % av sykdom (relativt prognosetap)
Ikke-cirrhotisk: 17,5 %
Cirrhotisk: 45 %

Beregningen av alvorlighetsgrad etter denne metodikken tar kun hensyn til tilstanden
hepatitt C. Ubehandlet hepatitt C kan føre til meget alvorlige tilstander. Beregningene over
er usikre, men indikerer at med dagens behandling får disse et absolutt prognosetap på 5,7
(ikke-cirrhotikere) eller 14,7 (cirrhotikere) QALYs, og et relativt prognosetap på 17,5 %
(ikke-cirrhotikere) eller 45 % (cirrhotikere).
Forhold som taler for høyere grad av alvorlighet enn denne beregningen tilsier:
- Hepatitt C pasienter har en risiko for å progrediere til DCC/HCC/LT/post-LT, og
ubehandlet hepatitt C kan også føre til dette. Alvorligheten forbundet med disse
tilstandene vil være høyere, men vi har per nå ikke data for å beregne
alvorlighetsgraden for hver av disse subgruppene. Hepatitt C er en smittsom sykdom.
Hepatitt C er en sykdom som tilfredsstiller prioriteringskriteriet for alvorlighet.
1.3

Behandling

Tidligere har kronisk HCV blitt behandlet med pegylert interferon (pegIFN) og ribavirin
(RBV), med eller uten tillegg av en proteasehemmer (boceprevir, telaprevir). En stor andel
av pasientene blir varig virusfrie etter denne behandlingen, men det er hyppige, og av og til
alvorlige bivirkninger knyttet til behandlingen.
PegIFN gis som ukentlige injeksjoner. Bivirkninger kan bl.a. være influensalignende
plager (feber, trøtthet, hodepine, muskel- og leddsmerter), vekttap, håravfall, depresjon og
noen ganger selvmordstanker, benmargssuppresjon med trombocytopeni og nøytropeni,
autoimmune reaksjoner og da spesielt forstyrrelser i tyreoideafunksjon.
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RBV er en nukleosidanalog og gis oralt to ganger daglig. Den viktigste bivirkningen er
hemolytisk anemi. RBV har også teratogen effekt.
De første direktevirkende antivirale legemidlene (DAA) mot HCV kom i 2011. Dette var
proteasehemmerne boceprevir og telaprevir ved GT 1. Disse ga bedre behandlingsrespons,
men må gis med pegINF og RBV i minst 24 uker og var derfor forbundet med mye
bivirkninger.
I 2014 og 2015 har det kommet flere (DAA) mot HCV. Alle DAA gis oralt.
Polymerasehemmere (NS5B-hemmere)
Nukleotidanalog
sofosbuvir
Ikke-nukleosidhemmer
dasabuvir
Proteasehemmere (NS3/4A-hemmere)
telaprevir
boceprevir
simeprevir
paritaprevir
NS5A-hemmere
daklatasvir
ledipasvir
ombitasvir
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Tabellen under gir en oversikt over aktivitet ved de ulike genotypene for de nye DAA.
Tabell 2 Nye HCV legemidler. Aktivitet ved genotyper og anbefalte kombinasjoner i hht. preparatomtaler.

GT 1
sofosbuvir
(Sovaldi)

simeprevir
(Olysio)

GT 2

GT 3

GT 5

GT 6













+ RBV
m/u pegINF

+ RBV

+ RBV
m/u pegINF

+ RBV
m/u pegINF

+ RBV
m/u
pegINF

+ RBV
m/u
pegINF





+ RBV og pegINF

+ RBV og
pegINF

+ sofosbuvir
m/u RBV

daklatasvir
(Daklinza)

GT 4

+ sofosbuvir
m/u RBV







+ sofosbuvir

+ sofosbuvir
og RBV

+ RBV og
pegINF
+ sofosbuvir

ledipasvir +
sofosbuvir
(Harvoni)
ombitasvir +
paritaprevir
+ ritonavir
(Viekirax)







± RBV

+ RBV

± RBV

OBV/PRV/RTV+DBV
± RBV

OBV/PRV/RTV
+RBV

dasabuvir
(Exviera)

Den norske legeforening har gjennom Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk
forening for medisinsk mikrobiologi og Norsk gastroenterologisk forening utarbeidet en
faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C (3). Veilederen er sist oppdatert i
desember 2014.
Målet med HCV-behandling er å hindre utvikling av levercirrhose og dermed risiko for
hepatocellulært karsinom (HCC) og leversvikt.
Behandling er avhengig av HCV-genotype, fibrosestadium og pasientens alder.
Fibrosestadium kan fastsettes non-invasivt ved elastografi av leveren (FibroScan) eller ved
leverbiopsi. Leverbiopsi klassifiseres etter Metavirsystemet i fibrosestadium (F0-F4) og
inflammasjonsaktivitet (A0-A3). Fibrosestadium F0 er «ingen fibrose» og stadium F4 er
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«cirrhose». Ved elastografiverdier > 13 kPa er det stor sannsynlighet for cirrhose (F4),
mens ved verdier < 7 kPa er det stor sannsynlighet for minimal eller ingen fibrose (F0-F1).
I veilederen fra Legeforeningen anbefales det at alle pasienter med signifikant leverfibrose
(Metavir ≥ F2 eller elastografi > 7kPa) bør behandles uavhengig av GT. Pasienter uten
signifikant fibrose bør tilbys behandling hvis de har GT 2 eller 3 og er under 40 år.
Pasienter med lite fibrose (F0-F1 eller leverelastisitet < 7 kPa) og GT 1, 4, 5 eller 6 eller
GT 2 eller 3 og alder over 40 år bør observeres og behandling avventes. Behandling bør
ikke utsettes hos pasienter med elastografi >9,5 kPa.
Dagens veileder fra Legeforeningen er under oppdatering når det gjelder hvilke av de nye
DAA som anbefales. Overordnet er anbefalingene som følger:


Pasienter med GT1 behandles med nye DAA +/- RBV.



Pasienter med GT2 som er 40 år eller yngre, anbefales behandling med pegINF +
RBV. Hvis HCV RNA ikke påvises i uke 4, behandles pasienten i 12 uker. Hvis
HCV RNA påvises, bør behandlingen avbrytes. Hvis det er indikasjon rebehandles
pasienten med regimet for de eldre enn 40 år
Pasienter med GT 2 som er eldre enn 40 år behandles med sofosbuvir + RBV.



Pasienter med GT3 som er 40 år eller yngre, anbefales behandling med pegINF +
RBV. Hvis HCV RNA ikke påvises i uke 4, behandles pasienten i 12 uker. Hvis
HCV RNA påvises, bør behandlingen avbrytes. Hvis det er indikasjon rebehandles
pasienten med regimet for de eldre enn 40 år
Pasienter med GT 3 som er eldre enn 40 år behandles med nye DAA +/- RBV.

2

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier
Nedenfor følger kortfattet oversikt med nøkkelinformasjon om den kliniske
dokumentasjonen for hvert legemiddel for behandlingsnaive pasienter med GT 1, 2 og 3. I
denne oversikten omtales kun de studiene Legemiddelverket har vurdert som kilder for
SVR (varig virusrespons) rater i legemiddeløkonomiske analyser. GT 4, 5 og 6 utgjør <1 %
av norske pasienter og omtales ikke her. Behandlingserfarne pasienter omtales heller ikke
her. For ytterligere informasjon og detaljer henvises det til appendiks for det enkelte
legemiddel.
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2.1.1 Sofosbuvir (Sovaldi)
Den kliniske dokumentasjonen for [SOF + pegINF + RBV] for behandlingsnaive pasienter
med GT 1 er hentet fra den åpne fase 3 studien NEUTRINO (n=327). SVR varierer fra 80
% (cirrhose) til 93 % (uten cirrhose). Effekten av [SOF + RBV] ved GT1 er undersøkt i
QUANTUM (n=235) og SPARE (n=60). Dette er åpne fase II studier. Sammenslåtte data
fra begge studiene viser SVR fra 36 % (cirrhose) til 68 % (uten cirrhose). Studiene
FISSION (n=499) og POSITRON (n=278) er åpne fase III studier med [SOF + RBV], og
er anvendt som kilder for SVR for behandlingsnaive pasienter med GT 2. Studiene har
hhv. [pegINF + RBV] og placebo som komparator. SVR varierer fra 83 % til 97 %, og er
høyest hos pasienter uten cirrhose. For GT 3 er det hentet data fra studiene ELECTRON
(n=95), PROTON (n=25) og LONESTAR-2 (n=47). Dette er åpne fase II studier hvor
effekten av [SOF + pegINF + RBV] er undersøkt. SVR varierer fra 83 % (cirrhose) til 97
% (uten cirrhose). VALENCE (n=419) er en fase III studie hvor [SOF + RBV] i 24 uker er
sammenliknet med placebo. SVR for pasienter med GT3 var 92 % (cirrhose) og 93 % (uten
cirrhose).
2.1.2 Simeprevir (Olysio)
Studiene QUEST-1 (n=394) og QUEST-2 (n=257) er dobbeltblindede, randomiserte,
placebokontrollerte fase III studier med [SIM + pegINF + RBV] hos behandlingsnaive
pasienter med GT 1. Sammenslåtte data viser SVR 80 %. For [SIM + SOF] med eller uten
RBV hentes data fra COSMOS (n=80+87), som er en åpen fase II studie. SVR er
rapportert til 89,5 % for behandlingsnaive pasienter med GT 1.
2.1.3 Daclatasvir (Daklinza)
Den åpne fase IIa-studien AI444040 (studie 040, n=211) er grunnlaget for godkjenningen
av DCV. Studien har 10 armer. For behandlingsnaive pasienter med GT 1 var SVR 100 %
(n=70) og 98 % (n=56) for [DCV + SOF] uten og med RBV. Tilsvarende SVR for GT 3
var 85 % (n=13) og 100 % (n=5). ALLY 3 er en pågående fase III studie (n=101) hos
pasienter med GT 3. [DCV + SOF] i 12 uker viste SVR 53 % hos pasienter med cirrhose
og 97 % hos pasienter uten cirrhose.
2.1.4 Ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni)
Studiene ION-1 (n=865) og ION-3 (n=647) er åpne randomiserte fase III studier hvor
effekten av LDV/SOF med og uten RBV er undersøkt hos behandlingsnaive pasienter med
GT 1. SVR varierer fra 94 % til 100 % med laveste SVR hos pasienter med cirrhose. For
pasienter uten cirrhose og HCV RNA < 6 mill IE/ml ved baseline var SVR 97 % etter 8
uker behandling med LDV/SOF. For GT 3 er det den åpne fase II studien ELECTRON-2
(n=51) som er grunnlaget for godkjenningen. SVR for LDV/SOF i 12 uker varierer fra 64
% (n=25) uten RBV til 100 % (n=26) med RBV.
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2.1.5 Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax) og dasabuvir (Exviera)
Studiene SAPPHIRE I (n= 631), PEARL III (n=419) og PEARL IV (n=305) er
placebokontrollerte fase III studier hos pasienter med GT 1 uten cirrhose i kombinasjon
med RBV. Førstnevnte studie har ren placebo som komparator, mens de to sistnevnte
anvender aktiv behandling med legemiddelet og uten RBV som komparator. SVR 12 rater
varierer fra 96 % til 100 %. For pasienter med fibrosegrad F4 er effektdata hentet fra den
åpne TORQUOISE II studien (n=380) og SVR 12 for behandlingsnaive pasienter var 94,2
% (n=86). Effektdata for GT4 er kort omtalt i appendiks.
2.1.6 Pågående studier
Flere av legemidlene har pågående studier av ulike typer og design, eksempelvis i ulike
pasientpopulasjoner og i ulike legemiddelkombinasjoner. Det er også flere virkestoff under
utprøving. Dette vil høyst sannsynlig påvirke framtidige vurderinger av
kostnadseffektivitet og behandlingsanbefalinger.
2.2 Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon
Nedenfor omtales fellestrekk for de fem legemidlene som er vurdert i denne rapporten. For
detaljer henvises det til appendiks for det enkelte legemiddel.
2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 1
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe
Det er kjent at en del faktorer hos pasientpopulasjonen kan påvirke det primære
endepunktet SVR og således effekten av behandlingen. Det kan forventes en lavere SVR
med økende alder, økende fibrosegrad og cirrhose og økende baseline HCV RNA. Etnisitet
er også en faktor som påvirker behandlingseffekten, og mørkhudede antas å ha dårligere
effekt.
Generelt er gjennomsnittsalderen i studiene noe høyere enn gjennomsnittsalderen hos
norske pasienter. Videre er andelen med cirrhose i studiene høyere enn i norsk populasjon.
Basert på disse forholdene isolert kan man anta vel så god SVR rate i den norske
pasientpopulasjonen som i studiene.
Det er gjennomgående begrenset effektdokumentasjon for GT3.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
Det antas at behandlingslengde i klinisk praksis kan avvike noe fra godkjent
preparatomtale. Legeforeningens veileder anbefaler i noen tilfeller kortere
behandlingslengde.
Komparator i forhold til klinisk praksis
1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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Mange studier er designet som åpne studier uten relevant komparatorarm og med mange
subgrupper slik at reell utvalgsstørrelse blir lav. Dette anses som en betydelig svakhet og
har innvirkning på det statistiske handlingsrommet ved sammenligning av studier for ulike
legemidler.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Primært endepunkt i de kliniske studiene er SVR12, og i tråd med retningslinjer fra EMA.
Surrogatmarkøren for vellykket behandling er varig virusrespons, SVR (sustained
virological response). Dette har tradisjonelt vært definert som ikke påvisbart HCV RNA i
plasma 24 uker etter avsluttet behandling, SVR24. Nå er imidlertid SVR12, dvs. ikke
påvisbart HCV RNA i plasma 12 uker etter avsluttet behandling, akseptert av EMA
(European Medicines Agency) som primært endepunkt i kliniske studier (4). Dette fordi de
fleste tilbakefall skjer innen 4 uker etter avsluttet behandling, og det er vist 98-99 %
overensstemmelse mellom SVR12 og SVR24.
2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Alle de nye DAA er godkjent i Norge/EU. Se appendiks for hvert legemiddel for nærmere
vurdering av kvalitet på studiene.
2.2.3 Sammenligning av nye DAA
Det finnes ingen direkte sammenlignende studier mellom de nye DAA. Sammenligninger
av SVR-rater på tvers av studiene kan heller ikke gjøres på en måte som ivaretar
forutsetningene for indirekte sammenligninger siden studiene mangler relevante
kontrollarmer. Videre kommer aktuelle SVR-rater gjennomgående fra relativt små
subgrupper innen studiene. Dette gjør SVR-data usikre. Alle de nye DAA viser imidlertid
gjennomgående høye SVR-rater.
For de interferonfrie alternativene mener Legemiddelverket at det ikke er grunnlag for å si
om effekten av den ene er bedre enn den andre med den dokumentasjonen som foreligger
per nå. Vi har derfor antatt likeverdig effekt mellom interferonfrie behandlingsalternativer
med nye DAA.

3

LEGEMIDDELØKONOMISKE ANALYSER

Firmaene har sendt inn helseøkonomiske analyser der de nye DAA sammenlignes med
hverandre og med etablert HCV-behandling. Det er beregnet kostnader per vunne
kvalitetsjusterte leveår (QALY). Beregningene er gjort med maksimalpriser for
legemidlene.
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Legemiddelverket har definert noen parametere og forutsetninger som er satt likt i
analysene av alle de nye HCV-legemidlene:








Overgangssannsynligheter, se kap 3.1.1
Kun direkte kostnader, se kap 3.1.2 og 3.1.6
Pasientpopulasjon (alder, fordeling fibrosegrad), se kap 3.1.3
Nyttevekter, se kap 3.1.5
Helsetilstandskostnader, se kap 3.1.6
Diskonteringsrate 4 % 3.1.2
Livstidsperspektiv 3.1.2

Dette er parametere og forutsetninger som er vurdert å være viktige for resultatene. Det
bidrar derfor til likebehandling i vurderingene av HCV-legemidlene at disse er satt likt i
analysene.
Forutsetningene er satt i tråd med Legemiddelverkets retningslinjer for
legemiddeløkonomiske analyser (5). Det er brukt norske/nordiske data der vi har funnet
det. Kliniske eksperter har også gitt innspill til eksempelvis overgangssannsynligheter og
karakteristika for norsk pasientpopulasjon.
3.1

Modell, metode og forutsetninger

For alle de innsendte analysene for alle de nye legemidlene gjelder følgende:
Det er brukt Markov-modeller for å beskrive utviklingen av HCV i et livstidsperspektiv.
Eks på modellstruktur er vist i figuren under:
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Etter antiviral behandling kan pasientene enten oppnå SVR eller ikke respondere på
behandling. Ved slutten av hver syklus har pasientene en sannsynlighet for å bevege seg
fra en helsetilstand til en annen.
De pasientene som ikke oppnår SVR følger et naturlig forløp av HCV med risiko for
dekompensert cirrhose (DCC), hepatocellulært karsinom (HCC) og behov for
levertransplantasjon. Disse tilstandene innebærer høyere kostnader, lavere livskvalitet og
høyere dødelighet.
3.1.1 Overgangssannsynligheter
Legemiddelverket har fastsatt at følgende overgangssannsynligheter skal brukes i
analysene av alle de nye HCV-legemidlene:
Tabell 3 Overgangssannsynligheter (per år)

Fra
F4
SVR F0-F3
SVR F4

DCC

HCC
Levertransplantasjon
Post
levertransplantasjon

Til
DCC
HCC
F0-F3 (resmitte)
DCC
HCC
F4 (resmitte)
HCC
Levertransplantasjon
Død
Levertransplantasjon
Død
Død
Død

Overgangssannsynlighet
3,9 %
1,4 %
0,1 %
0%
0,5 %
0,1 %
1,4 %
1,5 %
13 %
0,6 %
43 %
11,8 %
6,1 %

Kilde
Fattovich et al 1997 (6)
Fattovich et al 1997 (6)
Kliniske eksperter
Cardoso et al 2010 (7)
Kliniske eksperter
Fattovich et al 1997 (6)
Ehlers et al 2013 (8)
Fattovich et al 1997 (6)
Ehlers et al 2013 (8)
Fattovich et al 1997 (6)
The Nordic Liver Transplant
Registry (9)
Chhatwal et al 2012 (10)

Det er lagt inn en liten risiko for at pasienter som har oppnådd SVR smittes på nytt. Ifølge
kliniske eksperter er resmitte relevant i en norsk populasjon. Det finnes noen studier om
resmitte av HCV etter behandling (11), men Legemiddelverket har ikke funnet relevante
empiriske data for å anslå størrelsen på risikoen. Anslaget på 0,1 % er valgt etter samtaler
med kliniske eksperter.
Modellene tar imidlertid ikke hensyn til at smittefaren kan reduseres ved at flere blir
behandlet.
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3.1.2 Analyseperspektiv
Legemiddelverket har fastsatt at et begrenset samfunnsperspektiv der kun direkte kostnader
er inkludert, skal benyttes.
Det er brukt livstidsperspektiv i analysene, og en diskonteringsrate på 4 % for både
kostnader og helseeffekter.
3.1.3 Pasientpopulasjonen
Pasientenes gjennomsnittsalder ved behandlingsstart er satt til 40 år. Dette anslaget er
basert på innspill fra norske kliniske eksperter og reseptregisterdata presentert i rapport fra
Oslo Economics2 (12). Gjennomsnittsalderen ved behandlingsstart er lavere enn 40 år for
ikke-cirrhotiske pasienter, og høyere for cirrhotiske. Norske klinikere anslår hhv. ca. 35 år
og 50-55 år.
Fordelingen av pasienter etter fibrosegrad er også hentet fra rapporten til Oslo Economics
og basert på innspill fra norske kliniske eksperter. De ulike modellene er forskjellige når
det gjelder i hvilken grad det skilles på fibrosestadium.
Tabell 4 Fordeling av pasienter etter fibrosegrad

Fibrosegrad
F0
F1
F2
F3
F4

2

Andel pasienter
36 %
24 %
18 %
12 %
10 %

60 %
90 %
30 %
10 %

10 %

Dette er en analyserapport utarbeidet av Oslo Economics på initiativ av AbbVie om nye legemidler for
HCV.
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3.1.4 Intervensjon og komparatorer
Legemiddelverket har i samarbeid med norske kliniske eksperter satt opp relevante
sammenligninger for behandlingsnaive pasienter med GT 1, 2 og 3:
Tabell 5 Hovedsammenligninger i legemiddeløkonomiske analyser

Genotype

GT1

Intervensjon

Hovedkomparator

SOF + pegINF + RBV

Boceprevir + pegINF + RBV

SIM + SOF

SOF + pegINF + RBV

DCV + SOF

SOF + pegINF + RBV

LDV/SOF
OBV/PRV/RTV+DBV
GT2

GT3

SOF + pegINF + RBV
OBV/PRV/RTV+DBV
SOF + pegINF + RBV
LDV/SOF

SOF + RBV

pegINF + RBV

SOF + pegINF + RBV

pegINF + RBV

DCV + SOF + RBV

SOF + pegINF + RBV
pegINF + RBV

LDV/SOF + RBV

SOF + pegINF + RBV
pegINF + RBV

DBV = dasabuvir (Exviera). DCV = daklatasvir (Daklinza). LDV/SOF = ledispavir + sofosbuvir (Harvoni).
OBV/PRV/RTV = ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax). pegINF = pegylert interferon. RBV = ribavirin.
SIM = simeprevir (Olysio). SOF = sofosbuvir (Sovaldi).

Vi viser til appendikser for fullstendige oversikter over de sammenligningene som er
vurdert.
Legemiddelverket har valgt å fokusere på analysene med behandlingsnaive pasienter.
Dette er mest relevant ifølge kliniske eksperter da den største andelen av
pasientpopulasjonen er behandlingsnaive. Effektdata for behandlingserfarne pasienter er
også mer begrenset.
Videre har Legemiddelverket kun vurdert analysene for GT 1, 2 og 3. Dette fordi GT 4, 5
og 6 er sjeldne i Norge (< 1 %). Det er også svært begrenset med kliniske effektdata for
disse.
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Ved GT 1 mener Legemiddelverket at av de etablerte behandlingene er boceprevir-regimet
hovedkomparator. I Norge har boceprevir vært den mest brukte førstegenerasjons
proteasehemmeren (Kilde: Reseptregisteret).
3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Effekt
For SVR-rater brukt i analysene henvises det til appendiks for det enkelte legemiddel.
Legemiddelverket har antatt likeverdig effekt mellom de interferonfrie behandlingene med
nye DAA.
Bivirkninger
Det varierer hvordan søkerne har tatt hensyn til nyttetap knyttet til bivirkninger i
analysene. Når de nye DAA sammenliknes mot interferonbasert behandling, er det
konservativt å ikke ta dette med. Nyttetap ved bivirkninger påvirker imidlertid ikke
resultatene i nevneverdig grad.
Helsenytte:
Legemiddelverket har fastsatt at følgende nyttevekter skal brukes i analysene av alle de
nye HCV-legemidlene:
Tabell 6 Helsenytte

Helsetilstand
Nyttevekt Kilde
F0-F3
0,74
Wright et al 2006 (13)
F4
0,55
Wright et al 2006 (13)
SVR (økning helsenytte)
0,05
Wright et al 2006 (13)
SVR F0-F3
0,79
Beregning (F0-F3 + økning i helsenytte ved SVR)
SVR F4
0,60
Beregning (F4 + økning i helsenytte ved SVR)
DCC
0,45
Wright et al 2006 (13)
HCC
0,45
Wright et al 2006 (13)
Liver transplant
0,45
Wright et al 2006 (13)
Post-liver transplant
0,67
Wright et al 2006 (13)
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3.1.6 Kostnader (input data)
Legemiddelkostnader
Legemiddelprisene er vist i tabellen under.
Tabell 7 Legemiddelpriser gjeldende per 01.04.2015. Kilde: www.legemiddelverket.no

Harvoni
Sovaldi
Daklinza
Olysio
Viekirax
Exviera
Rebetol 200 mg
(ribavirin)
Pegasys 180 mcg
(pegINF2a)
Victrelis
(boceprevir)

Antall
28
28
28
28
56
56
168

Maks AUP
175 260,90
148 078,30
107 505,20
103 052,90
143 945,10
12 554,50
4 194,00

eks. mva
140208,72
118462,64
86004,16
82442,32
115156,08
10043,6
3355,2

Per enhet
5007,45
4230,81
3071,58
2944,37
2056,36
179,35
19,97

4

7 785,50

6228,4

1557,1

336

32 623,10

26098,48

77,67

Tabellen under viser de totale legemiddelkostnadene per behandling. I beregningene er det
ikke tatt hensyn til eventuell manglende compliance eller svinn.
Tabell 8 Totale legemiddelkostnader per behandling. AUP eks. mva.

Behandlingsvarighet
12 uker
24 uker
LDV/SOF *
420 626
841 252
DCV + SOF *
613 401
1 226 802
SIM + SOF *
602 715
1 205 430
OBV/PRV/RTV + DBV *
375 591
751 182
SOF + pegINF + RBV
382 461
764 921
pegINF + RBV
27 073
54 145
BOC + pegINF + RBV
254 550**
*Kostnader for RBV kan komme i tillegg. Legemiddelkostnaden for 12 uker behandling med RBV
er ca. 8000 – 10 000 kroner avhengig av pasientens vekt.
**RGT – response guided therapy
Behandling

8 uker
280 417

Monitoreringskostnader
Under utredning og behandling for HCV påløper det kostnader for:
1. Diagnostisering av HCV (kun for behandlingsnaive pasienter).
2. Undersøkelse for å bestemme grad av fibrose.
3. Monitorering under behandlingen.
Data for ressursbruk og enhetskostnader er hentet fra ulike kilder, se appendikser.
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Monitoreringskostnader betyr lite for resultatene.
Bivirkningskostnader
Vedrørende kostnader for behandlingsrelaterte bivirkninger, har søkerne tatt hensyn til
disse på ulike måter:
 Sett bort fra disse
 Kun tatt med legemiddelkostnader.
 Inkludert legemiddelkostnader + kostnader for sykehusinnleggelse og besøk hos lege,
spesialist eller sykepleier mm.
Ved de to første punktene blir kostnadene ved bivirkninger underestimert, noe som er til
fordel for behandlinger med mange bivirkninger slik som de interferonbaserte regimene.
Bivirkningskostnader betyr lite for resultatene.
Helsetilstandskostnader:
Legemiddelverket har fastsatt at følgende helsetilstandskostnader skal brukes i analysene
av alle de nye HCV-legemidlene:
Tabell 9 Helsetilstandskostnader. Kilde: Rapport fra Oslo Economics (12).

Helsetilstand
F0-F3
F4
SVR F0-F3
SVR F4
DCC
HCC
Levertransplantasjon
Post levertranspl. år 1
Post levertranspl. år 2

Kostnad per år (kroner)
3 157
9 080
2 368
7 016
255 184
356 771
1 171 666
141 082
141 082

Helsetilstandskostnadene er hentet fra rapporten til Oslo Economics (12). I denne
rapporten oppgis det at anslag for antall konsultasjoner, innleggelser, undersøkelser og labpakker som er basert på samtaler med eksperter. Enhetskostnader er fra normaltariffen,
ISF-regelverket og takster for lab-prøver.
Indirekte kostnader
Indirekte kostnader er knyttet til tapt arbeidsfortjeneste pga. progredierende leversykdom.
Disse kostnadene er vurdert av Legemiddelverket til ikke å være av avgjørende betydning
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for resultatet i sammenlikningen mellom de ulike nye DAA. Legemiddelverket har derfor
vurdert analysene uten indirekte kostnader.
3.1.7 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Søkerne har for hver av indikasjonene levert en rekke sensitivitetsanalyser: deterministiske
analyser med tornadodiagram, probabilistiske analyser og alternative scenarier.
Parametere som er viktige for resultatene er:
3.2

legemiddelkostnader, herunder behandlingsvarighet
SVR-rater
overgangssannsynligheter
andel pasienter med cirrhose
økning i helsenytte for pasienter som oppnår SVR etter behandling
Kritisk vurdering av innsendte økonomiske analyser

3.2.1 Relevans av analysen mht søkt PICO
Legemiddelverket har fastsatt justeringer når det gjelder pasientkarakteristika (alder, andel
med cirrhose) og hvilke intervensjoner og komparatorer vi mener er mest relevante. Dette
er omtalt over.
Alder vil påvirke fibroseutvikling og SVR-rater i klinisk praksis. I modellene er SVR-rater
konstante og påvirkes ikke av at alder endres. Det varierer i hvilken grad alder påvirker
fibroseutvikling i de ulike modellene.
3.2.2 Modellstruktur
Det er benyttet Markov-modeller som er publiserte og mye brukt i tidligere vurderinger av
HCV-legemidler. Modellene er transparente.
Modellene er imidlertid ikke dynamiske, og vi får derfor ikke mulighet til å følge en
pasient gjennom livsløpet. Dette hadde vært ønskelig med tanke på blant annet modellering
av resmitte. Som tidligere nevnt mener vi resmitte er relevant i en norsk populasjon. Nå har
vi justert overgangs sannsynligheter for å ta hensyn til dette. Pasienter som resmittes vil
ikke få ny behandling i modellene, slik det kan forventes i klinisk praksis.
Noen av analysene som er levert opererer med finmasket inndeling av pasientene etter
fibrosegrad, mens i andre går pasientene inn i modellen som enten cirrhotiske (F4) eller
ikke-cirrhotiske (F0-F3). Det hadde vært ønskelig å kunne dele inn pasientene etter
fibrosegrad for å kunne vurdere kostnadseffektiviteten av behandling avhengig av
fibrosestadium. Legemiddelverket har valgt å ikke gå videre med dette fordi studiene ikke
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har data for hvert fibrosestadium, og fordi klinikere sier at en presis fastsettelse av
pasientens fibrosestadium kan være vanskelig i praksis.
3.2.3 Effekt- og helsenyttedata i modellen
Det er knyttet stor usikkerhet til SVR-data brukt i analysene. I mange av de
legemiddeløkonomiske analysene er det brukt ikke-justerte indirekte sammenligninger.
Dette godtar Legemiddelverket som regel ikke. Imidlertid er justerte indirekte
sammenligninger ikke mulig i de aktuelle tilfellene fordi intervensjons-studiene og
komparator-studiene ikke har et felles sammenligningsalternativ. Legemiddelverket mener
dette er en stor svakhet ved innlevert dokumentasjon. Ujusterte sammenlikninger ignorerer
randomiseringen i de individuelle studiene. Både størrelsen og retningen av den relative
effekten blir usikker. Grad av og årsaker til heterogenitet er det heller ikke mulig å
evaluere. SVR-data brukt i analysene er generelt hentet direkte fra de enkelte studiene og i
flere tilfeller er resultater også summert på tvers av ulike studier uten at de originale
studiene ser ut til å være vurdert til å være like nok. Gjennomgående er SVR-rater hentet
fra relativt sett små subgrupper innen studiene og den effektive utvalgsstørrelsen blir
dermed mindre enn hva studienes totalpopulasjon antyder.
For å vurdere hvilke konsekvenser usikkerhet i input-data for SVR kan ha for resultatene,
har Legemiddelverket sett på følgende:
 Pasientkarakteristika som er kjent for å påvirke SVR, og sammenlignet disse mellom
studiene for hhv. intervensjon og komparator. Noen viktige karakteristika som har
prognostisk betydning er: alder, BMI, virusmengde (HCV RNA) ved baseline og andel
med cirrhose.
 Sensitivitetsanalyser der SVR varieres innenfor 95 % konfidensintervall.
 «Worst-case»-analyser der laveste SVR fra intervensjons-armen (basert på 95 % KI)
kombineres med høyeste SVR fra komparatorarmen (basert på 95 % KI).
For de interferonfrie behandlingene med nye DAA har Legemiddelverket ikke funnet
grunnlag for å si at en behandling har bedre effekt enn en annen, og vurderer derfor
legemidlene til å ha likeverdig effekt. Det er ikke statistisk eller designmessig grunnlag for
å kunne hevde superioritet legemidlene seg imellom, og Legemiddelverket har valgt å ikke
rangere dem i forhold til effekt. Vi har derfor basert vurderingene av kostnadseffektivitet
mellom disse på kostnadsminimeringsanalyser.
3.2.4 Kostnadsdata
Legemiddelverket har gjort justeringer når det gjelder legemiddelkostnader og fastsatt
helsetilstandskostnader. Dette er omtalt over.
Monitoreringskostnader og bivirkningskostnader har liten betydning for resultatene, og er
derfor ikke vurdert nærmere av Legemiddelverket.
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3.2.5 Sensitivitetsberegninger
Etter Legemiddelverkets vurdering har firmaene i hovedsak gjort relevante
sensitivitetsanalyser.
Legemiddelverket har i tillegg utført egne sensitivitetsanalyser, blant annet «worst-case»analyser.
På bakgrunn av svakhetene rundt effektdokumentasjonen har Legemiddelverket lagt stor
vekt på sensitivitetsberegninger.
3.3 Resultater
Resultatene er basert på dagens legemiddelpriser. Eventuelle prisrabatter kan endre
resultatene. Resultatene gjelder pasienter både med og uten cirrhose. Analysene er gjort for
behandlingsnaive pasienter.
3.3.1 Genotype 1
Følgende behandlingsregimer er aktuelle ved GT1:
 SOF + RBV m/u pegINF
 SIM + SOF
 DCV + SOF
 LDV/SOF
 OBV/PRV/RTV + DBV
Kostnadseffektiviteten ble vurdert i følgende trinn:
1. [SOF + pegIFN + RBV] ble vurdert å være kostnadseffektiv mot [boceprevir + pegINF
+ RBV] som har vært mest anvendte behandling frem til nå.
2. Kostnadseffektiviteten av de interferonfrie alternativene ble deretter vurdert mot [SOF
+ pegINF + RBV].
3. Det er antatt likeverdig effekt mellom de nye interferonfrie behandlingene. Det ble
derfor brukt kostnadsminimeringsanalyse for å sammenligne disse.
Konklusjon:


LDV/SOF og [OBV/PRV/RTV+DBV] er kostnadseffektiv behandling for pasienter
med GT1. LDV/SOF er et vesentlig rimeligere alternativ når det kan gis i 8 uker, mens
[OBV/PRV/RTV+DBV] er noe rimeligere når behandlingslengden er 12 uker.
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3.3.2 Genotype 2
Det er kun SOF som har indikasjon for GT2 av de nye DAA.
Konklusjon:





[pegINF + RBV] er kostnadseffektivt til pasienter < 40 år uten cirrhose.
[SOF + RBV] er kostnadseffektivt til pasienter > 40 år
[SOF + RBV] er kostnadseffektivt til pasienter med cirrhose.
[SOF + RBV] er kostnadseffektivt sammenlignet med ingen behandling til pasienter
som ikke kan bruke interferon.

3.3.3 Genotype 3
Følgende behandlingsregimer er aktuelle ved GT3:
 SOF + RBV m/u pegINF
 DCV + SOF
 LDV/SOF + RBV
Kostnadseffektiviteten ble vurdert i følgende trinn:
1. [pegINF + RBV] har vært eneste behandling frem til nå.
2. [SOF + pegIFN + RBV] ble vurdert å være kostnadseffektiv mot [pegINF + RBV] til
pasienter > 40 år og/eller med cirrhose.
3. [pegINF + RBV] ble fortsatt vurdert å være kostnadseffektiv til pasienter < 40 år uten
cirrhose.
4. Kostnadseffektiviteten av de interferonfrie alternativene ble deretter vurdert mot [SOF
+ pegINF + RBV] og [pegINF + RBV].
5. Det er antatt likeverdig effekt mellom de nye interferonfrie behandlingene. Det ble
derfor brukt kostnadsminimeringsanalyse for å sammenligne disse.
Konklusjon:





[pegINF + RBV] er kostnadseffektivt til pasienter < 40 år uten cirrhose.
[LDV/SOF+ RBV] og [SOF + pegIFN + RBV] er kostnadseffektivt til
pasienter > 40 år.
[LDV/SOF+ RBV] og [SOF + pegIFN + RBV] er kostnadseffektivt til
pasienter med cirrhose.
[LDV/SOF+ RBV] er kostnadseffektivt til pasienter som er uegnet for interferon.
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3.3.4 Genotype 4
Følgende behandlingsregimer er aktuelle ved GT4:
 SOF + RBV m/u pegINF
 SIM + SOF
 DCV + SOF
 LDV/SOF
 OBV/PRV/RTV+DBV
Legemiddelverket har ikke vurdert kostnadseffektiviteten av de aktuelle legemidlene for
GT4 på grunn av utilstrekkelige data for mange av behandlingsregimene og fordi det er
svært få pasienter med GT4 i Norge. OBV/PRV/RTV+DBV har studiedata for flere
pasienter enn de andre. European Medicines Agency har konkludert med at effekten av de
nye DAA hos pasienter med GT 4 er l tilsvarende som GT 1 (4).
3.3.5 Genotype 5-6
Kun SOF av de nye DAA har indikasjon for GT5-6. På grunn av utilstrekkelige data og
svært få pasienter i Norge har vi ikke vurdert kostnadseffektiviteten for GT5-6.
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LEGEMIDDELVERKETS ANBEFALING

Anbefalingen er basert på maksimalpriser gjeldende fra 01.04.2015.
Anbefalingen gjelder alle anbefalte kombinasjoner med RBV og pegINF for legemidlene.
Genotype

GT1

Kostnadseffektiv behandling

Unntaksvis stønad

Harvoni*
Viekirax/Exviera*

Daklinza
Olysio
Sovaldi

< 40 år uten cirrhose:
pegINF + RBV

Sovaldi

>40 år og/eller cirrhose:
Sovaldi

-

< 40 år uten cirrhose:
pegINF + RBV

Daklinza
Harvoni
Sovaldi

>40 år og/eller cirrhose:
Harvoni
Sovaldi

Daklinza

Kostnadseffektivitet ikke
vurdert

Daklinza
Harvoni
Olysio
Sovaldi
Viekirax

Kostnadseffektivitet ikke
vurdert
pga. utilstrekkelige data

Sovaldi

GT2

GT3

GT 4

GT 5-6

*LDV/SOF er et vesentlig rimeligere alternativ når det kan gis i 8 uker, mens
OBV/PRV/RTV+DBV er noe rimeligere når behandlingslengden er 12 uker.

Legemiddelverket mener at det unntaksvis bør gis stønad også til de nye DAA som ikke er
vurdert kostnadseffektive på gruppenivå. Det er forskjeller mellom de ulike DAA når det
eksempelvis gjelder legemiddelinteraksjoner, risiko for resistensutvikling og
dokumentasjon i spesifikke populasjoner (hiv-koinfeksjon, dekompensert cirrhose,
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levertransplanterte, behandlingserfarne, GT 4 – 6, osv.). Dette gjør at individuelle forhold
hos den enkelte pasient kan tilsi at det bør velges et annet regime enn foretrukket
behandling.
Det vil også være aktuelt med unntaksvis stønad for pasienter < 40 år med GT2 eller GT3
som ikke kan bruke interferon. Noen absolutte kontraindikasjoner for interferon er
dekompensert leversykdom, autoimmun hepatitt og organtransplanterte, med unntak av
levertransplanterte. Etter levertransplantasjon for HCV vil virus reinfisere det nye graftet.
Interferon og RBV tolereres imidlertid dårlig etter transplantasjon. Videre kan interferon
forverre eller utløse psykiske lidelser, og kan derfor være kontraindisert ved alvorlige
psykiske lidelser. Pasienter med lettere psykisk lidelse kan behandles med interferon under
tett oppfølging.

5

DISKUSJON

Etter Legemiddelverkets vurdering er vilkårene i legemiddelforskriften § 14-13 oppfylt:
1. Hepatitt C er en sykdom som tilfredsstiller prioriteringskriteriet for alvorlighet.
2. Pasienter med kronisk hepatitt C har risiko for behandling over en langvarig periode.
3. Det er dokumentert at de nye direktevirkende HCV-legemidlene gir god
behandlingsrespons.
4. Legemiddelverket mener at følgende behandlinger med nye DAA er kostnadseffektive
ved kronisk hepatitt C:
 Genotype 1: LDV/SOF og OBV/PRV/RTV+DBV
 Genotype 2: SOF + RBV til pasienter over 40 år og/eller cirrhose
 Genotype 3: LDV/SOF + RBV til pasienter over 40 år og/eller cirrhose
 Genotype 4: Ikke vurdert. OBV/PRV/RTV har per i dag mest omfattende
effektdokumentasjon
 Genotype 5-6: Ikke vurdert
En eventuell prisrabatt på de nye DAA kan påvirke valg av foretrukket legemiddel og kan
gjøre det aktuelt å anbefale et interferonfritt regime til alle pasienter, også ved GT2 og
GT3.
Resultatene av kostnadseffektivitetsanalysene tilsier fortsatt bruk av interferon til noen
pasienter. Dette er i tråd med Legeforeningens veileder. Det er imidlertid uenighet i
fagmiljøet rundt fortsatt bruk av interferon. Det er også ulik praksis rundt interferonbruk i
andre land.
Et gjennomgående fellestrekk ved mange av primærstudiene er at de er åpne. I mange av
studiene er det flere subgrupper av pasienter, og dette reduserer effektiv utvalgsstørrelse og
følgelig statistisk styrke. Effektdokumentasjonen for GT3 er begrenset, noe som kan
skyldes at utenfor Norge er dette en sjelden GT. I Norge utgjør GT3 imidlertid 50 % av

2015/05488-2

LØ/LR

27-03-2015

side
31/41

pasientene. Det foreligger ikke direkte sammenliknende studier mellom de nye antivirale
legemidlene. Manglende relevante kontrollarmer gjør at sammenlikninger på tvers av
studiene ikke kan gjøres på måte som ivaretar forutsetningene for indirekte
sammenlikninger. Metodesvakheter og få pasienter gir usikkerhet ved sammenlikning av
SVR-rater som gjør at det er vanskelig å konkludere i forhold til mereffekt av ett
legemiddel versus ett annet. Sensitivitets- og scenarioanalyser er derfor tillagt stor vekt i
konklusjoner rundt kostnadseffektivitet.
Vi forventer at etterlevelse av behandling vil være lavere i klinisk praksis enn i de kliniske
studiene. Det er ulikheter i doseringsregimene som kan påvirke etterlevelse av
behandlingen. Behandling med OBV/PRV/RTV+DBV (GT1) innebærer at pasientene må
ta 3 tabletter morgen og 1 tablett kveld. Tillegg av RBV gjør at det legges til enda 4-5
tabletter daglig fordelt på to daglige doser. SOF/LDV doseres med 1 tablett daglig for den
aktuelle pasientgruppen, og som hovedregel uten RBV for GT1.
Risiko for legemiddelinteraksjoner varierer for direkte virkende antivirale legemidler.
Informasjon om kjente interaksjoner er oppgitt i de enkelte preparatomtalene.
Det er en potensiell risiko for resistensutvikling ved bruk av antivirale midler.
Kryssresistens er forventet innenfor de ulike klassene av DAA. Dårlig etterlevelse kan
medføre redusert behandlingseffekt og potensiell risiko for resistensutvikling som kan
redusere effekt av fremtidig behandling.
Selv om HCV er en smittsom virussykdom hvor reinfeksjon forekommer, finnes det svært
lite dokumentasjon på hvor stor risiko det er for reinfeksjon blant de forskjellige
pasientpopulasjoner med kronisk HCV. Risiko for reinfeksjon er mest omtalt internasjonalt
og i Norge når det gjelder aktive injiserende rusmisbrukere (14, 15). I Norge er det
publisert en liten studie om risiko for reinfeksjon blant injiserende rusmisbrukere (16). I
denne studien blir 2 % (7/27) av pasientene reinfisert etter fem år. Det antas at denne
pasientpopulasjonen har høyere risiko for reinfeksjon enn resten av norsk HCV
pasientpopulasjon. Etter innspill fra fagmiljøet har Legemiddelverket fastsatt en risiko for
reinfeksjon i modellene til 0,1 %.
Imidlertid vil behandling av pasienter med kronisk hepatitt C redusere smittefaren og
utbredelsen av sykdommen. Nytteeffekten av dette er ikke tatt med i beregningene.

2015/05488-2

6

LØ/LR

27-03-2015

side
32/41

BUDSJETTKONSEKVENSER

Beregningen av hvilke budsjettmessige konsekvenser innføring av de nye HCVlegemidlene vil ha, er beheftet med større usikkerhet enn det som er vanlig i ordinære saker
for forhåndsgodkjent refusjon. Dette skyldes for det første at det kommer stadig nye
studieresultater som vil kunne ha stor betydning for behandlingspraksis både med hensyn
til valg av legemidler, kombinasjoner av legemidler og behandlingsvarighet. Utover dette
vil det være en dynamikk basert på indikasjons-ulikheter mellom de forskjellige DAA samt
kommende nye legemidler, noe som kan ha stor betydning for prisen for de ulike
behandlingsalternativene. Dette er forhold som vil bli klarere i tiden frem til år fem som er
det året man i henhold til Legemiddelforskriftens § 14-15 skal gjøre beregninger frem til.
Legemiddelverket har valgt å lage en samlet budsjettkonsekvensanalyse for alle DAA
heller enn for hvert enkelt legemiddel – se appendiks 6. Dette for å presentere ulike
budsjettscenarier av å ta i bruk disse legemidlene.
Det er kun legemiddelkostnader som inngår i budsjettberegningene. Dette er fordi vi har
antatt likeverdig effekt mellom de nye DAA, noe som gjør at alle andre kostnader antas å
være sammenlignbare. Legemiddelverket har valgt tre snittpris-scenarier (400 000,
500 000 og 750 000 kroner) for å representere mulige behandlingskombinasjoner, pasient
subgrupper og forskjellige behandlingslengder. Budsjettanalysene med en snittpris på 400
000 representerer behandling med foretrukne legemidler, kortere behandlingslengde og
behandling av pasientgrupper som er lettere å behandle. En snittpris på 750 000 derimot,
representerer pasienter som er vanskeligere å behandle og som behandles over lengre
perioder.
Ut i fra innspill Legemiddelverket har mottatt fra fagmiljøet, er pasientgrunnlaget i Norge
usikkert, men klinikere har gitt et grovt anslag på at ca. 20 - 30 000 er smittet med HCV i
dag. Videre anslås det at ca. 40 % av disse ikke er diagnostisert. Det anslås at fibrosegradfordelingen for hele pasientpopulasjonen er; F0-F1: 60 %, F2-F3: 30 % og F4: 10 %.
Fram til nå har det vært 700-800 pasienter som har fått antiviral behandling hvert år, dvs. <
5 %. Fordeling av fibrosegrad blant de som behandles er; F0-F1: 50 %, F2-F3: 40 % og F4:
10 %. Klinikerne anslår at ca. 10 000 pasienter er aktuelle for behandling, hvorav 6 000 har
F2, 2 000 har F3 og 2 000 har F4.
Organisatoriske og kapasitetsmessige utfordringer spiller inn når det gjelder maksimalt
antall pasienter som kan behandles hvert år. Etter innspill fra klinikerne og HELFO antas
det at dagens kapasitet for behandling av kronisk HCV ligger rundt 1 000 pasienter, og at
det kan regnes med en økning på 20 % hvert år. Den potensielle maksimale
behandlingskapasiteten antas å være ca. 2 250 pasienter det første året og at antallet kan
øke med 20 % hvert år. Dette anslaget baseres på økt fokus og ressurser til behandling av
kronisk HCV, i tillegg til frigjøring av ressurser ved kortere behandling og interferonfrie
regimer med de nye DAA.
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Etter innspill fra klinikere, HOD, Helsedirektoratet, HELFO og firmaene har
Legemiddelverket laget en budsjettkonsekvensanalyse for de nye DAA basert på følgende
antagelser:
 Scenario 1; 1000 pasienter behandlet i 2014 – og en prosentvis økning på 20 %
hvert år.
 Scenario 2; Potensiell maksimalkapasitet på 2250 pasienter i 2015 – med en økning
på 20 % hvert år. Dette er bl.a. basert på anslag i rapport fra Oslo Economics (12).
 Tre snittprisalternativer på henholdsvis 400 000, 500 000 og 750 000 kr per
behandling. Dette er gjort for å kunne ta hensyn til forskjellige
legemiddelkombinasjoner samt behandlingslengder.
 Genotypefordeling som gjenspeiler norsk pasientpopulasjon, GT1: 40 %, GT2: 10
%, GT3: 50 %.
 Fibrosegradfordeling som gjenspeiler den totale pasientpopulasjonen i Norge, F0:
36 %, F1: 24 %, F2: 18 %, F3: 12 % og F4: 10 %.
Legemiddelverket har valgt å beregne merutgifter for folketrygden uten å ta hensyn til
tradisjonell standard behandling. Dette er fordi budsjettvirkningen av tradisjonell
behandling vs. de nye DAA ikke påvirker pasientgrunnlaget eller bruk av de nye DAA
fremover.
HCV budsjettet i 2019 basert på scenario 1 og en snittpris på NOK 400 000 vil utgjøre en
kostnad på ca. 995 millioner kroner. Dette øker til ca. 1,87 mrd. kroner hvis maksimal
kapasitet, dvs. scenario 2, ligger til grunn.
Ved en snittpris på 500 000 kroner, blir budsjettet i 2019 henholdsvis 1,24 mrd. kroner i
scenario 1 og 2,3 mrd kroner i scenario 2.
Ved en snittpris på 750 000 kroner, blir budsjettet i 2019 henholdsvis 1,87 mrd. kroner i
scenario 1 og 3,5 mrd. kroner i scenario 2.
Budsjettkonsekvensanalysen presenterer også kostnadene forbundet med en fordeling av
behandling basert på fibrosegrad og antall pasienter - se appendiks 6.
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APPENDIKS 1 – SOFOSBUVIR (SOVALDI)

APPENDIKS 2 – SIMEPREVIR (OLYSIO)

APPENDIKS 3 – DACLATASVIR (DAKLINZA)

APPENDIKS 4 – LEDISPAVIR/SOFOSBUVIR (HARVONI)

APPENDIKS 5 – OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR (VIEKIRAX) OG
DASABUVIR (EXVIERA)

APPENDIKS 6 – BUDSJETT
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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.
Vurdering av kostnadseffektivitet kan bidra til at samfunnet kan velge de tiltakene som
maksimerer nytte gitt hensyn til fordeling m.m.
For lettere å forstå innholdet i rapporten gis det nedenfor en kort innføring i
helseøkonomiske begreper som også i denne saken vil kunne forekomme.
Legemiddeløkonomisk evaluering – er en helseøkonomisk evaluering der
intervensjonene som evalueres er legemidler
Intervensjon – er det behandlingsalternativet/legemidlet som vurderes og som er
utgangspunkt for analysen.
Komparator – er det behandlingsalternativet/legemidlet som sannsynligvis vil fortrenges
dersom intervensjonen tas i bruk.
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
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behandlingene (intervensjon og komparator). ICER angir således netto merkostnad per
vunnet enhet helseeffekt for den nye behandlingen sammenliknet med komparator, for
eksempel merkostnader per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs).
Kostnadseffektivitet – en intervensjon vurderes gjerne som kostnadseffektiv
(sammenliknet med komparator) dersom ICER er lavere enn det man er villig til å betale
for helseeffekten som oppnås. Betalingsvilligheten kan variere med alvorlighetsgrad,
effektstørrelse m.m.
Modeller – For vurdering av kostnadseffektivitet brukes ofte helseøkonomiske
beregningsmodeller. Dette fordi datagrunnlaget fra kliniske studier ofte er for begrenset til
å vurdere alle relevante helseeffekter og kostnader over tilstrekkelig lang tidsperiode. I
modellene kombineres best mulig informasjon fra ulike kilder matematisk for å anslå
forventede effekter på helse, livskvalitet og kostnader av ulike behandlinger.
QALY – er et mål på størrelsen av helsegevinster. QALY står for quality adjusted life
year, og angir effekt både på levetid og helserelatert livskvalitet. Til beregningene benyttes
QALY-vekter (også kalt nyttevekter) for ulike helsetilstander, fra 0 ved død til 1 ved full
helse. Ett år med perfekt helse tilsvarer 1 QALY. Dersom et tiltak øker levetiden til en
pasient med 1 år, men at kvaliteten på dette året vurderes som lavere enn perfekt helse, vil
denne gevinsten få en lavere verdi enn 1. Også effekten av tiltak som ikke er
livsforlengende kan måles i QALY, i det de kan bedre helsetilstanden til pasienten i en gitt
periode.
LYG – er en måleenhet som angir helseeffekten i vunne leveår (life years gained). Denne
måleenheten kobles ofte opp mot kostnaden for en behandling og uttrykkes som
merkostnad per vunne leveår. I motsetning til QALY tar LYG ikke hensyn til livskvaliteten
i de vunne leveårene.
TTO – er en måte å måle QALY på. TTO står for ”time trade off”, og går ut på at man
enten beskriver en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man
ønsker å undersøke, om hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir
bedt om å angi hvor mye tid i perfekt helse, av en fremtidig periode på 10 år, individet er
villig til å oppgi for å unngå 10 år i tilstanden man vil verdsette.
SG – er en måte å måle QALY på. SG står for ”standard gamble”, og går ut på at man
enten beskriver en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man
ønsker å undersøke, om hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir
presentert for to alternativer: Alternativ 1 er å leve resten av livet med tilstanden man vil
verdsette; alternativ 2 er en fiktiv intervensjon som enten vil gjøre 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
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ønskelig, vil pasienten være villig til å risikere livet i større grad og akseptere en lavere
sannsynlighet for å overleve intervensjonen.
Analyseperspektiv – angir hvilket perspektiv analysen har. Her skiller man gjerne mellom
helsetjenesteperspektiv og samfunnsperspektiv. Mens helsetjenesteperspektivet kun tar
hensyn til effekter og kostnader i helsetjenesten vil man i et samfunnsperspektiv i tillegg
også inkludere andre gevinster/kostnader utenom spesialisthelsetjenesten som endringer i
produktivitetstap, spart tid osv.
Ekstrapolering – innebærer framskrivning av data utover tidsperioden med konkrete
studiedata. Dette vil si en form for modellering av sannsynligheten for fremtidige
hendelser basert på tilgjengelige data. Dette gjøres for eksempel i analyser hvor det kun
finnes studiedata for en kortere periode. Sannsynligheten for overlevelse vurderes da
utover tidsperioden dekket av tilgjengelige studiedata, og man lager en prognose på
bakgrunn av dette. En slik ekstrapolering vil kunne brukes som grunnlag for et
tidsperspektiv som er lengre enn det finnes studiedata for.
Diskontering – er en metode som benyttes for å kunne sammenlikne og summere
helseeffekter og kostnader som oppstår i ulike år. De årlige helse- og kostnadsvirkninger
omregnes til en nåverdi og i en slik nåverdiberegning blir både helseeffekter og kostnader
diskontert med en rate som i skrivende stund er 4 prosent per år. Dette antas å gjelde de
fleste tiltak innen helsesektoren. Nåverdien regnes ut etter følgende formel hvor P er
nåverdi, F er kostnaden (eller helseeffekten), t er tiden og r er diskonteringsraten:

Deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å
undersøke robustheten av analysen. DSA tar utgangspunkt i en deterministisk
hovedanalyse. I den deterministiske hovedanalysen bruker man en fastsatt verdi for hver
parameter uten å ta hensyn til usikkerheten rundt parameteren. I en deterministisk
sensitivitetsanalyse endrer man en og en eller kun et mindre antall variabler om gangen.
Ved å gjøre dette får man se effekten en bestemt variabel har på utfallet.
Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å
undersøke robustheten av analysen. De enkelte parametre i den økonomiske
beregningsmodellen tilordnes en sannsynlighetsfordeling. I en probabilistisk
sensitivitetsanalyse utføres en rekke (f.eks. 2000) simuleringer med modellen. I hver
simulering trekkes en verdi for hver parameter ut ifra sannsynlighetsfordelingene.
Modellen simuleres så med disse parameterverdiene. Hver simulering gir et anslag på
kostnader og effekt. En kan derfor si at i en PSA endrer man en rekke gitte variabler
innenfor et forhåndsbestemt intervall samtidig i hver simulering. Resultatene av

2015/05488-2

LØ/LR

27-03-2015

side
39/41

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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BEHANDLING MED SOFOSBUVIR (SOVALDI)

Sofosbuvir (SOF) er en NS5B polymerasehemmer og er indisert i kombinasjon med andre
legemidler til behandling av kronisk hepatitt C hos voksne. Monoterapi med SOF er ikke
anbefalt.
Dosering er én 400 mg tablett, tatt oralt, én gang daglig. Tabell 1 viser hvilke legemidler
som gis i kombinasjon med SOF og anbefalt behandlingslengde.
Tabell 1 Anbefalt kombinasjonsterapi og behandlingsvarighet

Pasienter a

Behandling
SOF + RBV + pegIFN
SOF + RBV

Varighet
12 uker b

Genotype 1, 4, 5 eller 6

Genotype 2
Genotype 3

Kun til pasienter som er uegnet
for eller intolerante mot pegIFN
SOF + RBV
SOF + RBV + pegIFN
SOF + RBV

24 uker
12 uker b
12 uker b
24 uker

Pasienter med CHC som
SOF + RBV
Til levertransplantasjon
venter på levertransplantasjon
a) Inkludert pasienter som er koinfisert med humant immunsviktvirus (hiv)
b) Ifølge preparatomtalen bør det vurderes å forlenge behandlingen opp til 24 uker for pasienter
med faktorer som er forbundet med lavere respons ved interferonbasert behandling, f.eks.
fremskreden fibrose/cirrhose, høye viruskonsentrasjoner ved baseline, svarte personer, IL28B
av non-CC genotype, tidligere nullrespons på pegIFN og RBV.

SOF er hovedsakelig studert i kombinasjon med RBV, med eller uten pegINF. I denne
sammenhengen er det ikke identifisert bivirkninger spesifikke for SOF. De vanligste
bivirkningene som forekom hos forsøkspersoner som fikk [SOF + RBV] eller [SOF + RBV
+ pegINF] var tretthet, hodepine, kvalme og insomni.

2

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR SOFOSBUVIR (SOVALDI)

2.1

Oversikt over relevante, innsendte studier

2.1.1 Genotype 1
Den kliniske effekten av kombinasjonsbehandling med pegINF og RBV er undersøkt i
NEUTRINO, mens PHOTON-1 undersøkte effekten av SOF og RBV uten pegINF (1):
Design

NEUTRINO (IFN egnet)
Fase 3
Åpen
Enarmet
Multisenter

PHOTON-1
Fase 3
Åpen
Enarmet
Multisenter

14/12245-X

Pasientpopulasjon

Kronisk HCV
GT 1, 4, 5, 6
Behandlingsnaive
Kompensert leversykdom
Ikke koinfeksjon med HBV eller hiv
N = 327

Baseline karakteristika

Alder: 54 år
Kjønn: 64 % menn
GT 1: 89,3 %
GT 4: 8,6 %
GT 5: 0,3 %
GT 6: 1,8 %
Cirrhose: 16,7 %
HCV RNA: 6,6 log10 IU/mL

Intervensjon/komparator

SOF + PegIFN + RBV i 12 uker

Utfallsmål
Resultat

SVR12
GT 1: 90 % (262/292)
u/cirrhose:93 % (253/273)
m/cirrhose: 80 % (43/54)
GT 4-6: 97 % (34/35)

SLV kommentar:

Relativ forskjell i SVR12 mellom GT
1a (92 %)og GT1b (83 %)

LØ/LR
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Kronisk HCV
GT 1, 2, 3
Behandlingsnaiv GT 1, 2, 3
Behandlingserfarne GT 2, 3
Koinfeksjon med hiv-1
Behandlingsnaive N = 182
Behandlingserfarne N = 41
Behandlingsnaive
Alder: 48 år
Kjønn: 81 % menn
GT 1: 62,6 %
GT 2: 14,3 %
GT 3: 23,1 %
Cirrhose: 6,6 %
Behandlingserfarne
Alder: 54 år
Kjønn: 90 % menn
GT 2: 58,5 %
GT3: 41,5 %
Cirrhose: 10 %
SOF + RBV i 24 uker for GT 1 og
behandlingserfarne GT 2, 3
SOF + RBV i 12 uker for
behandlingsnaive GT 2, 3
SVR12
Behandlingsnaive:
GT 1: 76 %
GT 2: 88%
GT 3: 67%
Behandlingserfarne:
GT 2: 92 %
GT 3: 94 %
Ekskluderte aktive «brukere» som
injiserte legemidler

Den kliniske effekten av et interferonfritt behandlingsregime med SOF + RBV har også
blitt undersøkt i studiene SPARE og QUANTUM:
Design

Pasientpopulasjon

Baseline karakteristika

QUANTUM
Fase 2b
Åpen
Parallelle grupper
Kronisk HCV
GT 1,2,3,4,5,6
Behandlingsnaive
Ikke koinfeksjon med HBV eller hiv
N = 235
Subgruppe SOF + RBV 24 uker

SPARE (11-1-0258) (2)
Fase 2
Åpen
Randomisert
Kronisk HCV
GT 1
Behandlingsnaiv
Ikke koinfeksjon med HBV eller hiv
N = 60
Subgruppe SOF + RBV, vektbasert (n=
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Intervensjon

Komparator
Utfallsmål
Resultat

SLV kommentar

(n=19):
Alder: 51 år
Kjønn: 60 % menn
GT 1: 19 (76 %)
GT 2: 3 (12 %)
GT 3: 3 (12 %)
Cirrhose: 2 (8 %)
SOF + RBV i 12-24 uker
Studien ble opprinnelig designet for
å evaluere monoterapi med
nukleotid RNA polymerasehemmer
GS-0938 og kombinasjonene GS0938 + SOF med og uten RBV.
Grunnet signaler om hepatoksisitet
relatert til GS-0938, fikk alle
pasienter som var randomisert til GS0938 eller placebo beskjed om å
avslutte behandlingen.
Ingen
SVR12
SOF + RBV i 24 uker:
9/19 (47 %)
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25):
Alder: 54 år
Kjønn: 76 % menn
Avansert fibrose: 24 %
(Knodell score, HAI: 3-4)
HCV RNA: 6,2 log10 IU/mL
SOF + RBV, vektbasert i 24 uker
SOF + RBV, lavdose i 24 uker

Ingen
SVR24
SOF + RBV, vektbasert i 24 uker:
17/25 (68 %)

Rebehandling SOF + RBV I 24 uker:
69/105 (66 %)
QUANTUM og SPARE – samlede data fra begge studiene (3):
u/cirrhose: 100/148 (68 %)
m/cirrhose: 4/11 (36 %)
Utfallene fra SPARE og QUANTUM bør tolkes med varsomhet, ettersom
forsøkspersontallene er lave og SVR-ratene kan være påvirket av
pasientutvalget.

2.1.2 Genotype 2 og 3
Kombinasjonsbehandling med [SOF + RBV] er undersøkt i flere fase 3 og fase 2 studier
som beskrevet nedenfor:
Design

Pasientpopulasjon

FISSION
Fase 3
Randomisert
Åpen
Parallelle grupper
Multisenter

POSITRON
Fase 3
Randomisert
Dobbeltblindet
Parallelle grupper
Multisenter

Kronisk HCV
GT 2, 3
Behandlingsnaive
Uten cirrhose eller
kompensert cirrhose

Kronisk HCV
GT 2, 3
Intolerante/uegnede/
ikke villige til IFN
Ikke dekompensert

FUSION
Fase 3
Randomisert
Dobbeltblindet
Parallelle
grupper
Multisenter
Kronisk HCV
GT 2, 3
Tidligere
behandlet
Ikke

VALENCE
Fase 3

Kronisk HCV
GT 2, 3
Behandlingsnaive
Tidligere
behandlet

14/12245-X
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Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
N = 499

leversykdom
Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
N = 278

Baseline
karakteristika

Alder: 50 år
Kjønn: 66 % menn
GT 2: 27,5 %
GT 3:71,9 %
Cirrhose: 20 %

Alder: 54 år
Kjønn: 54 % menn
GT 2: 51,4 %
GT 3: 48,6 %
Cirrhose: 16 %

Intervensjon

SOF + RBV
i 12 uker

SOF + RBV
i 12 uker

SOF + RBV
i 12 uker

Komparator

PegIFN+ RBV i 24 uker

Placebo

Utfallsmål
Resultater

SVR12
SOF+RBV

SVR12
IFN+RBV

SOF+RBV

GT 2

69/73
52/67
95 %
78 %
59/61
44/54
97 %
82 %
10/12
8/13
83 %
62 %
102/183
110/176
56 %
63 %
89/145
99/139
61 %
71 %
13/38
11/37
34 %
30 %
Forskjell i total SVR12rate mellom
behandlingsgruppene:
0,3 % (95 % KI: -7,5 % 8,0 %).
Non-inferioritykriteriene oppfylt.

101/109
93 %
85/92
92 %
16/17
94 %
60/98
61 %
57/84
68 %
3/14
21 %

SOF + RBV
i 16 uker
SVR12
12
16
uker
uker
32/39 31/35
82 %
89 %
26/29 24/26
90 %
92 %
6/10
7/9
60 %
78 %
19/64 39/63
30 %
62 %
14/38 25/40
37 %
63 %
5/26 14/23
19 %
61 %

u/cirrhose
m/cirrhose
GT 3
u/cirrhose
m/cirrhose

Design

LONESTAR-2 (3, 4)
Fase 2
Ikke randomisert

ELECTRON (5)
Fase 2a
Randomisert

dekompensert
leversykdom
Ikke
koinfeksjon
med HBV eller
hiv
N=
Alder: 56 år
Kjønn: 70 %
menn
GT 2: 33,8 %
GT 3: 63,2 %
Cirrhose: 34 %
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N = 419

Alder: 51 år
Kjønn: 60 % menn
GT 2: 22 %
GT 3: 78 %
Cirrhose: 21 %
Tidligere
tilbakefall: 65 %
GT2:
SOF + RBV
i 12 uker
GT3:
SOF + RBV
i 12 eller 24 uker
Placebo
SVR12
Naive

Erfarne

31/32
37/41
97 %
90 %
29/30
30/33
97 %
91 %
2/2
7/8
100 %
88 %
98/105 112/145
93 %
77 %
86/92
85/100
93 %
85 %
12/13
27/45
92 %
60 %
For GT3 vises
resultater for SOF
+ RBV i 24 uker

PROTON (6)
Fase 2
Ikke randomisert

14/12245-X

Pasientpopulasjon

Baseline
karakteristika

Intervensjon
Utfallsmål
Resultater

SLV kommentar

2.2

Åpen
Ukontrollert
Kronisk HCV
GT 2, 3
Tidligere behandlet
Uten cirrhose eller
kompensert
cirrhose
N = 47
Alder: ikke opplyst
Kjønn: 68 % menn
GT 2: 49 %
GT 3:51 %
Cirrhose: 55 %
HCV RNA: 6.2 log10
IU/mL

SOF + PegIFN+ RBV
i 12 uker
SVR 12

27-03-2015

Åpen
Parallelle grupper
Kronisk HCV
GT 2,3
Behandlingsnaive
Uten cirrhose
Ikke koinfeksjon med HBV eller hiv

Åpen
Ukontrollert
Kronisk HCV
GT 2,3
Behandlingsnaive
Uten cirrhose
N=25

PegIFN

Alder: 47,2
Kjønn: 64 % menn
GT 2: 15 (60 %)
GT 3: 10 (40 %)
HCV RNA: 6,1 log10
IU/mL

Alder

4 wk
(n=10)
48 år

8 wk
(n=10)
49 år

12 wk
(n=11)
46 år

Menn

56 %

50 %

82 %

GT2

3 (33%)

4 (40%)

4 (36%)

GT3

6 (67%)

6 (60%)

7 (64%)

HCV
6,6
6,5
RNA
SOF + RBV i 12 uker +
PegIFN i 4, 8 eller 12 uker
SVR24

6,5
SOF + PegIFN+ RBV i
12 uker
SVR12

GT 2: 22/23 (96 %)
GT 2,3 u/cirrhose:
GT 2,3 u/cirrhose
PegIFN 4 uker: 9/9 (100 %)
23/25 (92 %)
u/cirrhose:
PegIFN 8 uker: 10/10 (100 %)
9/9 (100 %)
PegIFN 12 uker: 11/11 (100 %)
m/cirrhose:
13/14 (93 %)
GT 3: 20/24 (83 %)
ELECTRON og PROTON (3):
u/cirrhose:
GT 2 u/cirrhose: 25/26 (96 %)
10/12 (83 %)
m/cirrhose:
GT 3 u/cirrhose: 38/39 (97 %)
10/12 (83 %)
ELECTRON inkluderer totalt 95 pasienter som randomiseres til åtte parallelle grupper
med ulike SOF behandlingsregimer. Her presenteres data kun for den gruppen som
inngår i den legemiddeløkonomiske analysen.
PROTON har også en kohort for GT 1, som var randomisert og dobbeltblindet. Her
presenteres data kun for den kohorten som inngår i den legemiddeløkonomiske
analysen.

Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 1
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe

1
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Studiepopulasjonene ser i hovedsak ut til å gjenspeile norsk pasientpopulasjon.
Gjennomsnittsalder er imidlertid høyere i studiene enn i norsk populasjon, og økende alder
er forbundet med dårligere effekt av HCV-behandling. Hvis man ser på alder alene, kan det
derfor forventes vel så gode SVR-rater hos norske pasienter som vist i studiene. Andelen
med cirrhose er høyere enn i den norske pasientpopulasjonen noe som kan gi vel så høye
SVR-rater hos norske pasienter som i studiene.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
For GT 1,4,5 og 6 foreligger ikke fase 3-studie med behandlingserfarne pasienter eller fase
3-studie med interferonfrie regimer. Når det gjelder GT 5 og 6 er de kliniske data som
støtter bruk av SOF svært begrenset.
Responsen ved GT 3 er dårligere enn ved GT 2. Man kan derfor enten forlenge
behandlingen til 24 uker eller legge til pegINF ved GT3. Fase 3-studie med SOF i
kombinasjon med pegINF ved GT3 mangler, og anbefalingen i preparatomtalen er basert
på ekstrapolering av data fra NEUTRINO (GT1) kombinert med kunnskap om god effekt
av pegINF ved GT3.
Komparator i forhold til klinisk praksis
Fase 3 studiene for GT 2 og 3 er designet med kontrollarm enten placebo eller mot
pegINF+RBV eller SOF+RBV av lengre varighet. Det er ikke utført direkte
sammenlignende studier av SOF mot andre nye DAA.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Primært endepunkt i de kliniske studiene av SOF er SVR12, og i tråd med retningslinjer fra
EMA.
2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Behandling med SOF i kombinasjon med RBV med/uten pegINF for GT 1 er gjort i åpne
fase 2 og 3 studier hvor utfallsdata fra ulike studier i noen tilfeller også er summert. For
GT 2 og 3 er effektdokumentasjonen også fra både fase 2 og 3 studier hvor fase 3 studiene
er designet med komparatorarm. Her blir også utfallsdata fra ulike studier i noen tilfeller
summert. Studiene er delt opp i subgrupper og med lavt antall pasienter i de ulike
gruppene. Utfall som er summert på tvers av studier må tolkes med varsomhet, ettersom
forsøkspersontallene er lave og SVR-ratene kan være påvirket av pasientutvalget. Mangel
på relevant kontrollgruppe gjør det vanskelig å vurdere effektforskjell via indirekte
sammenligninger mot andre hepatitt C-legemidler.

3

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV SOFOSBUVIR (SOVALDI)

3.1 Modell, metode og forutsetninger
Se hovedrapport.
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Søker har benyttet en Markov-modell utviklet av Bennett et al 1997 (7) for å beskrive
utviklingen av HCV i et livstidsperspektiv. Modellstrukturen er vist i Figur 1.
Modellen inneholder en on-treatment fase og en off-treatment fase. Etter antiviral
behandling kan pasientene enten oppnå SVR eller ikke respondere på behandling.

Figur 1 Modellstruktur

En kohort på 10.000 pasienter går inn i modellen som enten ikke-cirrhotiske (F0-F3) eller
cirrhotiske (F4). Syklusslengden i modellen er tre måneder de to første årene, og deretter
ett år. Ved slutten av hver syklus har pasientene en sannsynlighet for å bevege seg fra en
helsetilstand til en annen.
3.1.1 Overgangssannsynligheter
Se hovedrapport.
3.1.2 Analyseperspektiv
Se hovedrapport.
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3.1.3 Pasientpopulasjonen
Se hovedrapport.
Pasientkarakteristika brukt i modellen er vist i tabellen under.
Tabell 1 Pasientkarakteristika

Alder
% cirrhose (F4)
% ikke cirrhose (F0-F3)
Vekt

40 år
10 %
90 %
79 kg

3.1.4 Intervensjon og komparator
Tabell 2 gir en oversikt over de behandlingsregimene som er sammenlignet i søkers
innsendte analyser. Søker har levert analyser for de behandlingsregimene med SOF som er
anbefalt i preparatomtalen, dvs. i kombinasjon med RBV med eller uten pegINF.
De sammenligningene Legemiddelverket mener er mest relevante for norsk klinisk praksis
er markert i tabellen. Det er disse sammenligningene Legemiddelverket har vurdert i egne
analyser.
Tabell 2 Intervensjon og komparator

Populasjon

Intervensjon
INF egnet

GT1

Behandlingsnaiv
INF uegnet
INF egnet
Behandlingsnaiv
INF uegnet

GT2
INF egnet
Behandlingserfaren
INF uegnet
INF egnet
Behandlingsnaiv
INF uegnet
GT3
INF egnet
Behandlingserfaren
INF uegnet
GT4-6

SOF + pegINF2a + RBV
12 uker

Behandlingsnaiv

INF egnet

SOF + RBV
24 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker
SOF + RBV
24 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker
SOF + RBV
24 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker

Komparator
Telaprevir + pegINF2a + RBV
Boceprevir + pegINF2b + RBV
pegINF2a + RBV
48 uker
Ingen behandling
pegINF2a + RBV
24 uker
Ingen behandling
pegINF2a + RBV
48 uker
Ingen beh
pegINF2a + RBV
24 uker
Ingen behandling
pegINF2a + RBV
48 uker
Ingen beh
pegINF2a + RBV
48 uker
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3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Effekt:
Under er det vist hvilke SVR-rater som er brukt for hhv. intervensjon og komparator i
analysene, og hvilke kilder disse er hentet fra.
Genotype 1, behandlingsnaive:
Behandling
Intervensjon
SOF + pegINF + RBV
12 uker

Fibrosegrad
F0-F3
F4

SOF + RBV
24 uker

F0-F3
F4

SVR
91,7 %
(220/240)
80,8 %
(42/52)
67,6 %
(100/148)
36,4 %
(4/11)

Kilde

NEUTRINO(1)

QUANTUM og SPARE (1)

Komparatorer
F0-F3
Boceprevir + pegINF + RBV

F4
F4

65,9 %
(222/337)
31,3 %
(5/16)
23,6 %
(26/110)

SPRINT-2 (8)

Legemiddelverket ba om at SVR for boceprevir-regimet hentes fra SPRINT-2. Referansen
for The anaemia management study, som var valgt av søker, gir mangelfull informasjon
om studiedesign, intervensjon, pasientpopulasjon etc.
Genotype 2, behandlingsnaive:
Behandling
Intervensjon
SOF + RBV
12 uker
(INF egnet)

Fibrosegrad

SOF + RBV
12 uker
(INF uegnet)

F0-F3

Komparator
pegINF + RBV
24 uker

F0-F3
F4

F4

F0-F3
F4

SVR
96,7 %
(59/61)
83,3 %
(10/12)
92,4 %
(85/92)
94,1 %
(16/17)
81,5 %
(44/54)
61,5 %
(8/13)

Kilde

FISSION (1)

POSITRON (1)

FISSION (1)
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FISSION er en direkte sammenlignende studie av [SOF + RBV] i 12 uker vs. [pegINF +
RBV] i 24 uker. Legemiddelverket ba derfor om at SVR for både intervensjon og
komparator ble hentet fra FISSION. Vi mener det ikke er metodisk korrekt å summere
resultater fra to separate studier, FISSION og VALENCE, slik søker gjorde i opprinnelig
innsendt dokumentasjon.
Av samme grunn ønsket Legemiddelverket heller ikke summerte resultater fra POSITRON
og VALENCE for å finne SVR for [SOF + RBV] hos pasienter som er uegnet for
interferon. I stedet brukes SVR for denne intervensjonen fra POSITRON, som er den
største av de to studiene.
Genotype 3, behandlingsnaiv:
Behandling
Intervensjon
SOF + pegINF + RBV
12 uker

Fibrosegrad
F0-F3
F4

SOF + RBV
24 uker

F0-F3
F4

Komparator
pegINF + RBV
24 uker

F0-F3
F4

SVR

Kilde

97,4 %
(38/39)
83,3 %
(10/12)
93,5 %
(86/92)
92,3 %
(12/13)

ELECTRON og PROTON (1)

71,2 %
(99/139)
29,7 %
(11/37)

LONESTAR-2 (1)

VALENCE (1)

FISSION (1)

I analysene der komparator er «Ingen behandling», er SVR satt til 0 % i komparatorarmen.
Helsenytte:
Se hovedrapport.
Det er beregnet et nyttetap under behandling pga. bivirkninger. Nyttetapet ved interferonbehandling med RBV er hentet fra et systematisk litteratursøk. Verdien som ble valgt er
den som er brukt i de nyeste HTAene fra UK. For boceprevir og SOF er nyttetapet hentet
fra de respektive fase 3 studiene.
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3.1.6 Kostnader (input data)
Legemiddelkostnader
Tabell 3 viser de totale legemiddelkostnadene per behandling. Faktisk behandlingsvarighet
i studiene brukes til å estimere de totale behandlingskostnadene. Det tas ikke hensyn til
svinn.
Tabell 3 Totale legemiddelkostnader inndelt etter populasjon. AUP ekskl. mva

Legemiddelkostnad –
SOF-regime

Legemiddelkostnad –
komparator-regime

INF egnet

SOF + pegINF + RBV: 378 887

Boceprevir + pegINF + RBV: 254.550

INF uegnet
INF egnet
INF uegnet
INF egnet
INF uegnet

SOF + RBV: 727 255
SOF + RBV: 365 455
SOF + RBV: 361 617
SOF + pegINF + RBV: 384 139
SOF + RBV: 729 713

Ingen behandling: 0
pegINF + RBV: 46 632
Ingen behandling: 0
pegINF + RBV:: 44 440
Ingen behandling: 0

Populasjon

GT1

Behandlingsnaiv

GT2

Behandlingsnaiv

GT3

Behandlingsnaiv

Tall fra søkers regneark når det er brukt oppdaterte legemiddelpriser.
Bivirkninger
Se hovedrapport.
For behandlingsrelaterte bivirkninger har søker kun inkludert kostnader for legemidler.
Kostnader til eksempelvis legebesøk og sykehusinnleggelser pga. bivirkninger er ikke tatt
med. Behandlingsrelaterte kostnader forbundet med bivirkninger betyr lite for resultatene.
Monitoreringskostnader
Se hovedrapport.
Data for ressursbruk er hentet fra tidligere HTAs (health technology assessments) (9).
Enhetskostnader er hentet fra norske kilder (Den norske legeforening, SSB,
Kunnskapssenteret). Monitoreringskostnadene betyr lite for resultatet.
Helsetilstandskostnader:
Se hovedrapport.
Indirekte kostnader
Se hovedrapport.
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Refusjonssøker har beregnet produksjonstap for personer med hepatitt C. Analysens
resultater kan vises både med og uten produksjonsvirkninger.
3.2 Resultater
I tabellene under presenteres resultatene av søkers analyser med de forutsetningene som er
fastsatt av Legemiddelverket.
Legemiddelverket har fått følgende kostnader og QALY per arm for behandlingsnaive
pasienter – se tabellen under:
Tabell 4 Kostnader og QALY per arm - kun behandlingsnaive pasienter

Populasjon

INF egnet
GT1
INF uegnet
INF egnet
GT2
INF uegnet
INF egnet
GT3
INF uegnet

Intervensjon

Kostnad

QALY

Komparator

Kostnad

QALY

SOF + pegINF + RBV
12 uker

437 512

14,11

Boceprevir + pegINF + RBV

374 887

13,54

835 899

13,58

Ingen behandling

207 670

12,53

416 790

14,21

pegINF + RBV
24 uker

135 250

13,81

413 349

14,16

Ingen behandling

234 542

12,30

434 721

14,20

pegINF + RBV
24 uker

165 935

13,53

777 351

14,16

Ingen behandling

234 542

12,30

SOF + RBV
24 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + pegINF + RBV
12 uker
SOF + RBV
24 uker

Videre har Legemiddelverket fått følgende inkrementelle resultater for behandlingsnaive
pasienter – se tabellen under:
Tabell 5 Inkrementelle resultater – kun behandlingsnaive pasienter.

Populasjon

INF egnet
GT1
INF uegnet
INF egnet
GT2
INF uegnet
INF egnet
GT3
INF uegnet

Inkr.
kostnader

Inkr.
QALY

62 626

0,57

109 333

Ingen behandling

628 229

1,05

597 000

pegINF + RBV
24 uker

281 541

0,39

718 608

Ingen behandling

178 807

1,86

95 936

pegINF + RBV
24 uker

268 786

0,66

404 849

Ingen behandling

542 809

1,86

291 787

Intervensjon

Komparator

SOF + pegINF + RBV
12 uker

Boceprevir + pegINF + RBV

SOF + RBV
24 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + pegINF + RBV
12 uker
SOF + RBV
24 uker

IKER

14/12245-X

3.3

LØ/LR

27-03-2015

side
16/24

Sensitivitets- og scenarioanalyser

Søker har for hver av indikasjonene levert en rekke sensitivitetsanalyser: deterministiske
analyser (DSA) med tornadodiagram, probabilistiske analyser (PSA) og alternative
scenarier.
Parametere som er viktige for resultatene, er legemiddelkostnad for SOF, SVR-rater, andel
pasienter med cirrhose, overgangssannsynligheter og økning i helsenytte for pasienter som
oppnår SVR etter behandling.

4

KRITISK VURDERING AV INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE

Se hovedrapport for en generell vurdering av PICO, modellstruktur, kostnader etc.
4.1

Relevans av analysen mht søkt PICO

I preparatomtalen er anbefalt behandlingslengde 12 uker for disse pasientgruppene:
 GT 1, 4, 5 og 6 behandlet med SOF + RBV + pegINF
 GT 2 behandlet med SOF + RBV
 GT 3 behandlet med SOF + RBV + pegINF
Søker bruker 12 uker i sine analyser. Samtidig anbefaler preparatomtalen at det bør
vurderes å forlenge behandlingen opp til 24 uker for pasienter med faktorer som er
forbundet med lavere respons, f.eks. fremskreden fibrose/cirrhose, høye
viruskonsentrasjoner ved baseline, svarte personer, IL28B av non-CC genotype, tidligere
nullrespons på pegINF og RBV.
Kliniske eksperter estimerer at i underkant ¼ av pasientene vil trenge behandling i 24 uker.
Dette er av stor betydning for behandlingskostnaden - kostnaden er vel 350 000 NOK for
12 uker og vel 700 000 NOK for 24 uker med SOF (AUP eks. mva).
Legemiddelverket har forsøkt å belyse hvordan dette påvirker kostnadseffektiviteten av
SOF ved å be om sensitivitetsanalyser der legemiddelkostnaden for SOF
økes med 25 %. Resultatene er vist i tabellen under.
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Tabell 6 Sensitivitetsanalyse - legemiddelkostnad for SOF + 25 %

Populasjon

Intervensjon

Komparator

GT1

SOF + pegINF + RBV
12 uker

Boceprevir + pegINF + RBV

SOF + RBV
12 uker
SOF + RBV
12 uker
SOF + pegINF + RBV
12 uker

pegINF + RBV
24 uker

INF egnet

INF egnet
GT2
INF uegnet
GT3

INF egnet

Ingen behandling
pegINF + RBV
24 uker

IKER
basecase

IKER
pris SOF +25 %

109 333

262 324

718 608

945 385

95 936

143 106

404 849

538 673

Disse resultatene er tatt med i totalvurdering for hver indikasjon senere i rapporten.
Behandlingslengde for [pegINF + RBV] er av søker satt til 24 uker (behandlingsnaive GT2
og GT3) og 48 uker (behandlingsnaive GT1, behandlingserfarne GT 2 og GT3). Norske
kliniske eksperter mener at behandling i 48 uker er nødvendig kun hos svært få pasienter,
og at de fleste pasienter greier seg med kortere behandling enn 24 uker. Legeforeningens
faglige veileder (10) anbefaler at pegINF i utgangspunktet ikke bør gis i mer enn 12-16
uker siden bivirkninger av dette legemidlet er svært hyppige og av og til alvorlige.
Legemiddelverket ba derfor om scenarioanalyser der behandlingslengde for [pegINF +
RBV] (komparator ved GT2 og GT3) var satt til 12 uker. I mangel på kliniske data for et
slikt 12-ukers regime, ble det brukt samme SVR for [pegINF + RBV] som i 24-ukers
regimet (basecase). Legemiddelkostnader og nyttetap pga. bivirkninger ble imidlertid
redusert fordi behandlingsperioden er kortere. IKER øker med hhv. vel 50 000 NOK ved
GT 2 og 30 000 NOK ved GT 3 i disse scenarioanalysene.
4.2 Modellstruktur
Se hovedrapport.
Det er benyttet en Markov-modell. Denne modellen er publisert og mye brukt i tidligere
vurderinger av HCV-legemidler. Modellen er transparent.
Pasientene går inn i modellen som enten cirrhotiske (F4) eller ikke-cirrhotiske (F0-F3). I
modellen hadde det vært ønskelig å kunne dele inn pasientene mer finmasket etter grad av
fibrose for å kunne vurdere kostnadseffektiviteten av behandling avhengig av
fibrosestadium. Legemiddelverket har valgt å ikke gå videre med dette fordi studiene ikke
har data for hvert fibrosestadium, og fordi klinikere sier at en presis fastsettelse av
pasientens fibrosestadium kan være vanskelig i praksis.
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4.3 Effekt- og helsenyttedata i modellen
Ifølge Legemiddelverkets retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser bør
effektdataene være fra en direkte sammenlikning (11). For SOF er det kun for
behandlingsnaive pasienter med GT 2 det finnes en direkte sammenligning (FISSION).
I de øvrige analysene er det brukt ikke-justerte indirekte sammenligninger. Dette godtar
Legemiddelverket som regel ikke. Hvis søker leverer en slik, må det begrunnes nøye.
Søker viser til at justerte indirekte sammenligninger ikke er mulig i de aktuelle tilfellene
fordi SOF-studiene og komparator-studiene ikke har et felles sammenligningsalternativ.
Et annet forhold som gjør input-data for SVR usikre, er at de for flere av indikasjonene er
basert på studier der svært få pasienter er inkludert. Dette er et gjennomgående problem
ikke bare for SOF, men for alle de nye HCV-legemidlene.
For å vurdere hvilke konsekvenser usikkerhet i input-data for SVR kan ha for resultatene,
har Legemiddelverket gjort følgende:
 Vi har sett på pasientkarakteristika som er kjent for å påvirke SVR, og sammenlignet
disse mellom studiene for hhv. intervensjon og komparator. Hvis en slik
sammenligning av karakteristika viser at pasientene i komparator-studien kan antas å
være lettere å behandle, men pasientene i SOF-studien likevel oppnår høyere SVR, vil
dette styrke antagelsen om at SOF har en mereffekt. Noen viktige karakteristika som
har prognostisk betydning er: alder, BMI, virusmengde (HCV RNA) ved baseline, og
andel med cirrhose.
 Sensitivitetsanalyser der SVR varieres innenfor 95 % konfidensintervall.
 «Worst-case»-analyser der laveste SVR fra SOF-armen (basert på 95 % KI)
kombineres med høyeste SVR fra komparatorarmen (basert på 95 % KI).
Under har Legemiddelverket gjort en slik vurdering for hver av indikasjonene.
4.3.1 Genotype 1
GT1 behandlingsnaive: [SOF + pegINF + RBV] vs. [boceprevir + pegINF + RBV]
SVR for SOF-armen er hentet fra NEUTRINO og SVR for boceprevir-arm hentet fra
SPRINT-2. NEUTRINO har ikke kontrollarm, og en justert indirekte sammenligning er
derfor ikke mulig. En sammenligning av baselinekarakteristika, se tabell under, viser at
populasjonen i NEUTRINO ikke kan antas å være lettere å behandle enn populasjonen i
SPRINT-2 (1). Dette styrker vår tiltro til resultatet av analysen, selv om den er basert på en
ujustert sammenlikning.
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Median alder
Menn
Cirrhose
HCV-RNA
IL28B non C/C genotype

NEUTRINO
54 år
64 %
16,7 %
6,6 log10 IU/ml
71 %
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SPRINT-2
50 år
62 %
5%
6,5 log10 IU/ml
72 %

I basecase er IKER på 109 333 NOK. IKER i alle sensitivitetsanalyser er mindre enn
250 000 NOK, mens IKER i «worst case» scenariet er på 275 000 NOK. Legemiddelverket
vurderer derfor at [SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling sammenlignet
med [boceprevir + pegINF + RBV] for GT1 behandlingsnaive.
GT1 er ofte mindre interferonfølsomt, og pasienter med denne genotypen må derfor som
regel ha en HCV-proteasehemmer i tillegg til pegIFN og RBV. Det er derfor ikke
overraskende at SOF ser ut til å være mest kostnadseffektiv ved GT1.
4.3.2 Genotype 2
Det er kun SOF av de nye direktevirkende antivirale legemidlene som er indisert til
pasienter med GT2.
GT2 behandlingsnaive: [SOF + RBV] vs. [pegINF + RBV]:
Det er en vesentlig styrke ved denne analysen at input-data for SVR er hentet fra en direkte
sammenligning. FISSION er en direkte sammenlignende studie av [SOF + RBV] i 12 uker
vs. [pegINF + RBV] i 24 uker.
I FISSION var gjennomsnittsalder på inkluderte pasienter 50 år, og altså høyere enn
gjennomsnittlig alder på pasienter som behandles i Norge (40 år). I norsk klinisk praksis
kan det derfor forventes en høyere SVR for [pegINF + RBV] enn det som ble vist i
FISSION.
Legemiddelverket har gjort noen alternative analyser for å belyse kostnadseffektiviteten av
[SOF + RBV] vs. [pegINF + RBV] hos yngre pasienter uten cirrhose:

14/12245-X

Beskrivelse
Basecase
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3)
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
Høyeste SVR for komparator fra 95 % konfidensintervall i FISSION (90,7 %)
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 90,7 % for komparator +
Pasientalder 35 år ved behandling
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 90,7 % for komparator +
Pasientalder 35 år ved behandling +
Behandlingsvarighet pegINF + RBV 16 uker
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IKER
718 608
838 695
1 732 401

1 829 666

1 919 374

Legemiddelverket vurderer derfor at [SOF + RBV] ikke er kostnadseffektiv behandling
sammenlignet med [pegINF + RBV] til for GT2 behandlingsnaive yngre pasienter uten
cirrhose.
Legemiddelverket mener at IKER i basecase og resultater av de alternative analysene gir
grunnlag for å sette vilkår om at pasienter < 40 år uten cirrhose, som kan bruke interferon,
først forsøker pegINF + RBV.
Dette er i tråd med Legeforeningens faglige veileder som anbefaler at pasienter med GT 2
og 3 som er under 40 år behandles med [pegINF + RBV] i 4 uker. Hvis HCV RNA ikke
påvises i uke 4, behandles pasienten i 12 uker. Hvis HCV RNA påvises og pasienten har
betydelig fibrose (F2-F4) anbefales det å fortsette med et direktevirkende antiviralt middel.
I en analyse som kun inkluderer pasienter med cirrhose (F4) reduseres IKER til 233 340
NOK. Hvis alder på pasientene samtidig økes til 55 år, blir IKER 433 893 NOK.
Til pasienter med cirrhose og til pasienter > 40 år vurderer derfor Legemiddelverket at
[SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling sammenlignet med [pegINF +
RBV].
4.3.3 Genotype 3
GT3 behandlingsnaive: [SOF + pegINF + RBV] vs. [pegINF + RBV]:
For denne indikasjonen er det knyttet stor usikkerhet til SVR-data for intervensjon og
relativ effekt vs. komparator.
[SOF + pegINF + RBV] i 12 uker er et anbefalt regime i preparatomtalen for SOF for
behandling av GT 3. Det finnes imidlertid ikke fase 3-studier med dette regimet. I den
legemiddeløkonomiske analysen brukes SVR fra sammenslåtte data fra ELECTRON,
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PROTON og LONESTAR-2 slik de er presentert i preparatomtalen. Det er imidlertid satt
følgende merknad i preparatomtalen: «Dette er eksplorative studier eller fase 2-studier.
Utfallene bør tolkes med varsomhet, ettersom forsøkspersontallene er lave og SVR-ratene
kan være påvirket av pasientutvalget. I ELECTRON-studien (N = 11) var varigheten av
peginterferon alfa-behandlingen fra 4 til 12 uker i kombinasjon med sofosbuvir +
ribavirin.»
Legemiddelverket mener det ikke er metodisk korrekt å summere resultater fra ulike
studier slik det er gjort for ELECTRON og PROTON. Disse resultatene er likevel brukt i
den legemiddeløkonomiske analysen i mangel på andre kliniske data for denne
indikasjonen.
SVR for komparatorarmen er hentet fra FISSION. Legemiddelverket har samme
innvending som over om at gjennomsnittsalder på inkluderte pasienter i FISSION er
høyere enn i norsk populasjon. En høyere SVR for [pegINF + RBV] enn vist i FISSION
kan derfor forventes i norsk populasjon.
Videre er komparator 24 uker med [pegINF + RBV]. Yngre pasienter kan oppnå SVR ved
kortere behandling enn dette. Legeforeningens veileder viser til studier der pasienter med
GT 2 og 3 under 40 år har 80 – 90 % sannsynlighet for SVR etter 12 – 16 ukers behandling
med [pegINF + RBV].
Legemiddelverket har gjort noen alternative analyser for å belyse kostnadseffektiviteten av
[SOF + pegINF + RBV] vs. [pegINF + RBV] hos yngre pasienter uten cirrhose:
Beskrivelse
Basecase
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3)
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
Høyeste SVR for komparator fra 95 % konfidensintervall i FISSION (78,6 %)
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 80 % for komparator (Kilde: Legeforeningens faglige veileder)
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 80 % for komparator +
Pasientalder 35 år ved behandling (Kilde: Legeforeningens faglige veileder)
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 80 % for komparator +
Pasientalder 35 år ved behandling (Kilde: Legeforeningens faglige veileder) +
Behandlingsvarighet pegINF + RBV 16 uker

IKER
404 849
557 459
782 528
844 168

917 152

958 168

Legemiddelverket vurderer derfor at [SOF + pegINF + RBV] ikke er kostnadseffektiv
behandling sammenlignet med [pegINF + RBV] til yngre GT3 behandlingsnaive pasienter
uten cirrhose.
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Legemiddelverket mener at begrensede effektdata for [SOF + pegINF + RBV] ved GT3 og
resultater av de alternative analysene, gir grunnlag for å sette vilkår om at pasienter < 40 år
uten cirrhose som kan bruke interferon først forsøker [pegINF + RBV]. Som beskrevet
over er dette i tråd med Legeforeningens faglige veileder.
I en analyse som kun inkluderer pasienter med cirrhose (F4) reduseres IKER til 20 503
NOK. Hvis alder på pasientene samtidig økes til 55 år, blir IKER 84 758 NOK.
Til pasienter med cirrhose og til pasienter > 40 år vurderer derfor Legemiddelverket at
[SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling sammenlignet med [pegINF +
RBV].
Det finnes interferonfrie behandlingsalternativer ved GT3: [DCV + SOF] og LDV/SOF.
Legemiddelverket viser til hovedrapporten for vurdering av kostnadseffektiviteten av disse
sammenlignet med [SOF + pegINF + RBV].
4.3.4 Pasienter uegnet for interferon – alle genotyper
Interferonfri behandling med [SOF + RBV] er sammenlignet med «ingen behandling» i
analyser for GT 1, 2 og 3. Disse analysene gjelder altså de pasientene som av ulike grunner
ikke kan bruke interferon, og som derfor ikke har hatt et behandlingstilbud tidligere.
Noen absolutte kontraindikasjoner for interferon er dekompensert leversykdom,
autoimmun hepatitt og organtransplanterte, med unntak av levertransplanterte. Etter
levertransplantasjon for HCV vil virus reinfisere det nye graftet. Interferon og RBV
tolereres imidlertid dårlig etter transplantasjon. Videre kan interferon forverre eller utløse
psykiske lidelser, og kan derfor være kontraindisert ved alvorlige psykiske lidelser.
Pasienter med lettere psykisk lidelse kan behandles med interferon under tett oppfølging.
I sammenligningen av [SOF + RBV] vs. «ingen behandling» for GT1 er IKER 597 000
NOK. Sensitivitetsanalyse der SVR-rate for SOF + RBV er redusert til laveste rate i 95 %
konfidensintervall gir en IKER på 733 655 NOK. På bakgrunn av dette anser derfor
Legemiddelverket [SOF + RBV] versus ingen behandling som ikke kostnadseffektiv
behandling ved GT1.
For pasienter uegnet for interferon med GT2 og GT3 viser Legemiddelverkets basecase en
IKER på henholdsvis ca. 96 000 NOK og 290 000 NOK. Legemiddelverket anser dette for
å være kostnadseffektiv behandling.
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OPPSUMMERING FOR SOFOSBUVIR

GT 1:


[SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling.



[SOF + RBV] er ikke kostnadseffektivt sammenlignet med ingen behandling til
pasienter som ikke kan bruke interferon.

GT 2:





[SOF + RBV] er ikke kostnadseffektivt sammenlignet med [pegINF + RBV] til
pasienter < 40 år uten cirrhose.
[SOF + RBV] er kostnadseffektivt sammenlignet med [pegINF + RBV] til pasienter >
40 år
[SOF + RBV] er kostnadseffektivt sammenlignet med [pegINF + RBV] til pasienter
med cirrhose.
[SOF + RBV] er kostnadseffektivt sammenlignet med ingen behandling til pasienter
som ikke kan bruke interferon.

GT 3:





[SOF + pegINF + RBV] er ikke kostnadseffektivt sammenlignet med [pegINF + RBV]
til pasienter < 40 år uten cirrhose.
[SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektivt sammenlignet med [pegINF + RBV] til
pasienter > 40 år
[SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektivt sammenlignet med [pegINF + RBV] til
pasienter med cirrhose.
[SOF + RBV] er kostnadseffektivt sammenlignet med ingen behandling til pasienter
som ikke kan bruke interferon.
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BEHANDLING MED SIMEPREVIR (OLYSIO)

Simeprevir (SIM) er en spesifikk hemmer av HCV-NS3/4A-serinprotease, som er
nødvendig for virusreplikasjon.
SIM er indisert i kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk HCV.
Anbefalt dosering er én kapsel à 150 mg én gang daglig i 12 uker, tatt sammen med mat.
Tabell 1 viser hvilke legemidler som gis i kombinasjon med SIM og anbefalt
behandlingslengde.
Tabell 1 Anbefalt kombinasjonsterapi og behandlingsvarighet

Pasienter

Behandling

Varighet
24 uker

Pasienter med HCV genotype
1 eller 4 som er
behandlingsnaive, eller som
tidligere har hatt tilbakefall

SIM + pegINF +RBV

Pasienter med HCV genotype
1 eller 4 som tidligere ikke har
respondert (inkluderte
pasienter med delvis og null
respons)

SIM + pegINF + RBV

Pasienter med HCV genotype
1 eller 4, uavhengig av
tidligere behandlingshistorikk

SIM + SOF (+/- RBV) *

Behandling med SIM må
startes i kombinasjon med
pegINF + RBV i 12 uker, og
etterfølges av ytterligere 12
uker med pegINF + RBV
48 uker
Behandling med SIM startes
i kombinasjon med pegINF
+ RBV i 12 uker, og
etterfølges ytterligere 36
uker med pegINF og RBV
12 uker

*SIM med SOF bør bare benyttes til pasienter som er intolerante for eller ikke er aktuell for
interferonbehandling, som har akutt behov for behandling. RBV kan bli lagt til behandlingen basert på
klinisk vurdering. Anbefalt behandlingslengde er 12 uker. Lengre behandlingsperiode opp til 24 uker kan
vurderes.

Effekten av SIM i kombinasjon med pegINF og RBV er betraktelig redusert hos pasienter
med HCV GT 1a og NS3 Q80K-polymorfisme. Det anbefales derfor å teste for NS3
Q80K-polymorfisme før oppstart av behandlingen. Alternativ behandling må vurderes for
pasienter med HCV GT 1a og Q80K-polymorfisme eller i tilfeller der testing ikke kan
gjennomføres. Når SIM brukes i kombinasjon med SOF synes Q80K-poymorfisme å være
av mindre betydning, og testing vurderes å være overflødig.
I sammenslåtte sikkerhetsdata fra fase 3-studiene var de fleste bivirkningene som ble
rapportert i løpet av 12 ukers behandling med SIM, av alvorlighetsgrad 1 til 2.
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Bivirkninger av grad 3 eller 4 ble rapportert for 3,1 % av pasientene som fikk SIM +
pegINF + RBV mot 0,5 % av pasientene som fikk placebo + pegINF + RBV. Det ble
rapportert alvorlige bivirkninger hos 0,3 % av de SIM-behandlede pasientene (2
fotosensitivitetstilfeller som krevde sykehusinnleggelse). I de 12 første ukene av
behandlingen var de hyppigst rapporterte bivirkningene (forekomst ≥ 5 %) kvalme, utslett,
pruritus, dyspné, økt bilirubin i blodet og fotosensitivitetsreaksjoner. Seponering av SIM
på grunn av bivirkninger forekom hos 0,9 % av pasientene.
I løpet av 12 ukers behandling med SIM kombinert med SOF var de vanligste (> 10 %)
rapporterte bivirkningene utmattelse (25 %), hodepine (21 %), kvalme (17 %), insomni (14
%) og kløe (11 %).

2
2.1

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR SIMEPREVIR (OLYSIO)
Oversikt over relevante, innsendte studier

2.1.1 Simeprevir i kombinasjon med peginterferon og ribavirin
Simeprevir vs. placebo
Effekten av SIM i kombinasjon med pegINF og RBV er vist i tre fase 3, dobbeltblinde,
placebokontrollerte studier: QUEST-1, QUEST-2 og PROMISE (1). QUEST-1 og -2
inkluderte behandlingsnaive pasienter, mens PROMISE inkluderte pasienter med
tilbakefall av virus etter tidligere interferonbasert behandling.
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QUEST-1
Fase 3
Dobbeltblindet
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter
Kronisk HCV
GT 1
Behandlingsnaive
Ikke koinfeksjon med HBV
eller hiv
Ikke dekompensert
leversykdom
N = 394

QUEST-2
Fase 3
Dobbeltblindet
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter
Kronisk HCV
GT 1
Behandlingsnaive
Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
Ikke dekompensert
leversykdom
N = 257

Alder: 48 år
Kjønn: 56,3 % menn
F0-F1: 43,1 %
F2: 26,9 %
F3: 17,7 %
F4: 12,3 %
GT 1a: 56,1 %
GT 1b: 43,9 %
Q80K polymorfisme:
23,3 %
HCV RNA: 6,48 log10
IU/mL
SIM + pegINF + RBV
i 12 uker, så
pegINF + RBV i
12-36 uker (RGT)
placebo + pegINF + RBV
i 12 uker, så
pegINF + RBV i 36 uker
SVR 12
SIM + pegINF + RBV:
210/264 (79,5 %)

Alder: 47 år
Kjønn: 55,5 % menn
F0-F1: 49,7 %
F2: 28,0 %
F3: 13,9 %
F4: 8,4 %
GT 1a: 40,7 %
GT 1b: 58,1 %
Q80K polymorfisme:
10,2 %
HCV RNA: 6,51 log10
IU/mL
SIM + pegINF + RBV
i 12 uker, så
pegINF + RBV i
12-36 uker (RGT)
placebo + pegINF + RBV
i 12 uker, så
pegINF + RBV i 36 uker
SVR 12
SIM + pegINF + RBV:
209/257 (81,3 %)

PROMISE
Fase 3
Dobbeltblindet
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter
Kronisk HCV
GT 1
Relapse etter tidligere
INF-behandling
Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
Ikke dekompensert
leversykdom
N = 260
Alder: 52 år
Kjønn: 65,6 % menn
F0-F1: 35,1 %
F2: 34,3 %
F3: 15,4 %
F4: 15,2 %
GT 1a: 41,7 %
GT 1b: 58,0 %
Q80K polymorfisme:
13,1 %
HCV RNA: 6,49 log10
IU/mL
SIM + pegINF + RBV
i 12 uker, så
pegINF + RBV i
12-36 uker (RGT)
placebo + pegINF + RBV
i 12 uker, så
pegINF + RBV i 36 uker
SVR12
SIM + pegINF + RBV:
206/260 (79,2 %)

Placebo + pegINF + RBV:
65/130 (50 %)

Placebo + pegINF + RBV:
67/134 (50 %)

Placebo + pegINF + RBV:
49/133 (36,8 %)

QUEST-1 OG QUEST-2, sammenslåtte data:
SIM
placebo
Alle
80 % (419/521)
50 % (132/264)
F0-F2
84 % (317/378)
55 % (106/192)
F3
68 % (89/130)
36 % (26/72)
F4
60 % (29/48)
34 % (11/32)
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Disse tre hovedstudiene viser en statistisk signifikant forskjell i SVR12 mellom SIM og
placebo. Tillegg av SIM til pegINF og RBV gir en klinisk relevant økning i SVR12 hos
både behandlingsnaive og behandlingserfarne pasienter.
Analyser av sammenslåtte data fra QUEST-1 og QUEST-2 viser at bl.a. følgende
pasientkarakteristika er forbundet med lavere SVR:
 Alder > 45 år
 Høy BMI
 Høy virusmengde (HCV RNA) ved baseline
 Fibrosegrad F4 vs. F0-F3
 GT 1a vs. GT 1b
 Svarte vs. hvite personer
Simeprevir vs. telaprevir
ATTAIN er en dobbeltblindet, randomisert fase 3-studie som undersøker non-inferioritet
av SIM vs. telaprevir når disse gis i kombinasjon med pegINF og RBV (2). Både SIM og
telaprevir er HCV NS3/4A proteasehemmere.
Design

Pasientpopulasjon

Baseline
karakteristika
Intervensjon
Komparator
Utfallsmål
Resultat

ATTAIN
Fase 3
Dobbelt-blindet, dobbelt-dummy
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter (USA)
Kronisk HCV
GT 1
Behandlingserfarne (tidligere null-respondere/delvis respondere pegINF + RBV)
N = 763
Alder: 49,5 år
Cirrhose: 21,4 %
SIM + pegINF + RBV i 12 uker, så
pegINF + RBV uke 13-48
telaprevir + pegINF + RBV i 12 uker, så
pegINF + RBV uke 13-48
SVR 12
SVR12-rater for SIM var non-inferior til telaprevir:
SIM + pegINF + RBV: 53,6 %
telaprevir + pegINF + RBV: 54,7 %
Det var færre alvorlige bivirkninger og mindre frafall pga. bivirkninger med SIM enn
med telaprevir (hhv. 5,8 % vs. 14,1 % og 5,0 % vs. 12,2 %).
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Hiv koinfeksjon
Studie C212 er en åpen, ukontrollert fase 3-studie som inkluderte 106 pasienter med
samtidig hiv-1- og HCV GT 1-infeksjon. Pasientene fikk SIM + pegINF + RBV i 12 uker,
og deretter pegINF + RBV i 12-36 uker. Studien viste SVR12-rater som var
sammenlignbare med resultatene hos pasienter med kun HCV-infeksjon.
2.1.2 Simeprevir i kombinasjon med sofosbuvir
Effekten av SIM i kombinasjon med SOF er undersøkt i COSMOS-studien. Dette er en
åpen, randomisert fase 2a-studie.
COSMOS (3)
Design

Pasientpopulasjon

Fase 2
Åpen
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter (USA)
Kronisk HCV
GT 1
Ikke koinfeksjon med hiv
Kohort 1:
Tidligere non-responder pegINF + RBV
METAVIR F0-F2
N = 80

Baseline karakteristika

Intervensjon

Komparator
Utfallsmål

Kohort 2:
Tidligere non-responder pegINF + RBV eller
Behandlingsnaiv
METAVIR F3-F4
N = 87
Alder: 57 år
Kjønn: 64 % menn
F0-F1: 33 (20 %)
F2: 47 (28 %)
F3: 46 (28 %)
4 behandlingsgrupper:
SIM + SOF + RBV i 24 uker
SIM + SOF i 24 uker
SIM + SOF + RBV i 12 uker
SIM + SOF i 12 uker
Ingen
SVR 12
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Samlet resultat for kohort 1 og 2 og behandling i 12 uker:
Behandlingsnaive:
F3-F4: 89,5 % (17/19)
Tidligere null-respondere:
F0-F2: 95,1 % (39/41)
F3-F4: 95,5 % (21/22)

HCV-TARGET (Real-life data)
Dette er en pågående longitudinell observasjonsstudie fra USA, Tyskland og Canada.
HCV-behandling velges av pasientens lege, og data for de pasientene som behandles med
ulike SOF-regimer er samlet i en felles database. Under vises data som ble publisert på
AASLD i Boston november 2014.
Ved GT 1 var SOF+SIM det mest brukte regimet (53,1 %), deretter SOF+INF+RBV (23,1
%), SOF+SIM+RBV (14,9 %) og SOF+RBV 8,8 %.
Tabell 2 Demografiske data

Antall
Menn
Alder
Behandlingsnaive
Cirrhose

SOF+INF+RBV
N=384
66,2 %
53,9 (23-79)
54,9 %
31,3 %

SOF+RBV
N=667
63,6 %
56,9 (21-82)
55,6 %
45,3 %

SOF+SIM
N=784
62,0 %
59,5 (20-83)
40,6 %
56,1 %

SOF+SIM+RBV
N=228
65,3 %
58,8 (29-80)
36,0 %
60,1 %

Totalt
N=2063
63,7 %
57,6 (20-83)
47,6 %
48,4 %

Tabell 3 Behandlingsstatus

Fullført behandling
Pågående behandling
Frafall
Bivirkninger
Mangel på effekt
Lost to follow-up
Annet
Død

SOF+INF+RBV
332 (86,5 %)
41 (10,7 %)
11 (2,9 %)
6
2
2
1
1

SOF+RBV
429 (64,3 %)
205 (30,7 %)
33 (4,9 %)
17
5
5
6
3

Tabell 4 Behandlingsresultat hos pasienter med GT 1

SVR4+
Totalt
u/cirrhose
m/cirrhose

SOF+INF+RBV
85 % (140/164)
90 % (114/127)
70 % (26/37)

SOF+SIM±RBV
89 % (269/303)
92 % (113/123)
87 % (156/180)

SOF+SIM
663 (84,6 %)
101 (12,9 %)
20 (2,6%)
16
2
0
2
6

SOF+SIM+RBV
189 (82,9 %)
32 (14,0 %)
7 (3,1 %)
5
0
0
2
2

Totalt
1613 (78,2 %)
379 (18,4 %)
71 (3,4 %)
44
9
7
11
12
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2.1.3 Nettverksmetaanalyse
AMARIS har på oppdrag fra søker utført en nettverksmetaanalyse for å sammenligne
effekten av SIM + pegINF + RBV med:
 boceprevir + pegINF + RBV
 telaprevir + pegINF + RBV
 pegINF + RBV
hos pasienter med HCV GT 1. Separate MTC ble gjort for behandlingsnaive og
behandlingserfarne pasienter.
De valgte utfallsmålene for effekt var SVR12 eller SVR24. For bivirkninger har søker
valgt anemi, utslett, kløe, nøytropeni, frafall pga. bivirkninger og frafall av andre årsaker.
Metoden for det systematiske litteratursøket er godt beskrevet, og seleksjonskriteriene
anses å være egnet til å fange opp alle relevante randomiserte kontrollerte studier. Det er
søkt i relevante databaser. Manuelt søk i HTA-nettsider og de viktigste kongressene er
også utført. Søket er imidlertid begrenset til engelskspråklige artikler.
Litteratursøket er komplettert opp til november 2013. Den helseøkonomiske analysen er
utarbeidet i august 2014. Det hadde vært ønskelig med et oppdatert søk før innsendelse av
søknaden for å avdekke om relevante studier har blitt publisert i mellomtiden.
Nettverket for behandlingsnaive pasienter inkluderer totalt åtte studier, se Figur 1.
Figur 1 Nettverk, behandlingsnaive pasienter
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Det er gjort en sammenligning av baseline-karakteristika for pasientene i de inkluderte
studiene. Andel menn, alder og virusmengde er vurdert å være relativt homogent mellom
studiene. Fordeling av GT 1a vs. GT 1b er imidlertid forskjellig; andel GT1a varierer fra
37,6 % (PILLAR) til 77,1 % (SPRINT-1). GT1a er forbundet med lavere SVR enn GT1b.
Søker viser til at publiserte data fra de kliniske studiene ikke er tilstrekkelig til å gjøre
analyser som belyser hvilke konsekvenser dette har for resultatene av
nettverksmetaanalysen. Andelen med fibrosegrad F0-F2 var høyt i studiene (over 60 %).
Men det varierer om studiene inkluderer pasienter med F4. PILLAR, PROVE1 og
PROVE2 inkluderer ikke pasienter med F4.
Det er brukt en fixed effect modell for sammenligning av SVR-rater. Dette er kun
begrunnet ut fra beste tilpasning til data (lavest DIC, Deviance Information Criterion).
Fixed effect modellen antar at den virkelige behandlingseffekten er lik i alle studiene som
evaluerer samme behandling. Det er imidlertid rimelig å forvente forskjeller i resultater
pga. forskjeller i pasientpopulasjon mellom studiene. Dette tilsier at en random effects
modell skal brukes. På spørsmål fra Legemiddelverket, er resultater fra en random effects
modell også presentert. Disse resultatene avviker ikke mye fra resultatene av fixed effect
modellen.
Resultater fra metaanalysen er presentert i Tabell 5. Det er beregnet odds ratio (OR) for
SVR av behandlingene sammenlignet med pegINF + RBV. I analysene av SVR er Q80Kpositive pasienter ekskludert fra SIM-armene.
Tabell 5 Median odds ratio (OR) for SVR sammenlignet med pegINF + RBV. Kilde: NMA

SIM + pegINF + RBV
Boceprevir + pegINF + RBV (RGT)
Telaprevir + pegINF + RBV

Median OR
4,83
2,99
3,79

CI 95 %
3,50 – 6,70
2,24 – 4,01
2,78 – 5,20

SVR for de ulike behandlingsregimene er deretter beregnet ved å bruke OR fra Tabell 5 og
SVR for pegINF + RBV.
Tabell 6 SVR-rater beregnet fra NMA. Kilde: refusjonssøknad

F0-F2
F3-F4

pegINF + RBV
51,9 %
35,4 %

SIM + pegINF + RBV
83,9 %
72,6 %

Boceprevir + pegINF + RBV (RGT)
76,3 %
62,1 %

Telaprevir + pegINF + RBV
80,4 %
67,5 %

Legemiddelverket har ikke gjort en kritisk vurdering av nettverksmetaanalysen. De
legemiddeløkonomiske analysene som henter SVR-rater fra denne er ikke avgjørende for
vurderingen av kostnadseffektivitet.
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Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 1
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe
Studiepopulasjonene ser i hovedsak ut til å gjenspeile norsk pasientpopulasjon. Alder er
imidlertid høyere i studiene enn i norsk populasjon. Særlig HCV Target har inkludert
pasienter som må anses å være vanskelige å behandle; høy alder, høy andel med cirrhose
og dekompensert cirrhose. Økende alder og cirrhose er forbundet med dårligere effekt av
HCV-behandling. Hvis man ser på alder og cirrhose alene, kan det derfor forventes vel så
gode SVR-rater hos norske pasienter som vist i studiene.
I studiene er det inkludert både behandlingsnaive og behandlingserfarne pasienter. Det er
også gjort en studie hos pasienter med hiv-koinfeksjon.
Effekten av SIM i kombinasjon med pegINF og RBV er betraktelig redusert hos pasienter
med GT 1a og Q80K-polymorfisme. Denne behandlingen er trolig i liten grad tatt i bruk i
norsk klinisk praksis, og kliniske eksperter kjenner ikke til at det testes for Q80Kpolymorfisme i Norge i dag.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
Hovedstudiene er med SIM i kombinasjon med pegINF og RBV. Behandling med SIM
startes i kombinasjon med pegINF + RBV i 12 uker, og etterfølges av ytterligere 12 uker
med pegINF + RBV. Denne behandlingen krever altså totalt 24 uker behandling med
interferon, og er i liten grad tatt i bruk i Norge.
Et interferonfritt regime med SIM i kombinasjon med SOF vurderes som en mer aktuell
behandling i klinisk praksis. Dette regimet har ikke blitt undersøkt i fase 3-studier.
Komparator i forhold til klinisk praksis
For [SIM + pegINF + RBV] finnes det direkte sammenlignende studier mot [pegINF +
RBV] og [telaprevir + pegINF + RBV]. Dette var relevante komparatorer før de nye
direktevirkende HCV-legemidlene kom på markedet.
I studien av [SIM + SOF] er det ingen kontrollgruppe. Det finnes ingen direkte
sammenlignende studier av de nye HCV-legemidlene.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Primært endepunkt i de kliniske studiene er SVR12, og i tråd med retningslinjer fra EMA.

1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome

14/12246-X

LØ/LR

27-03-2015

side
13/24

2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
SIM i kombinasjon med pegINF og RBV er evaluert i randomiserte, dobbeltblinde,
placebokontrollerte, internasjonale, multisenterstudier. God randomiseringsprosedyre har
sikret at baseline pasientkarakteristika er godt balansert mellom behandlingsarmene. Det
var heller ikke noen uventet ubalanse i andelen pasienter som stoppet behandling med
studiemedisin i de to gruppene. Det primære utfallsmålet SVR 12 er et relevant og
anerkjent utfallsmål. Analyser av data fra studiene er basert på ITT (intention-to-treat)
populasjon, dvs. at alle randomiserte pasienter, som hadde fått minst en dose
studiemedisin, var inkludert i analysene. Disse studiene vurderes derfor å være godt
gjennomført med god metodologi og liten risiko for bias.
SIM i kombinasjon med SOF har ikke blitt undersøkt i fase 3-studier. Godkjenningen er på
grunnlag av en åpen, multisenter (USA) fase 2-studie uten kontrollgruppe og med relativt
få inkluderte pasienter. Det primære utfallsmålet - SVR12 - vil imidlertid ikke påvirkes av
åpent design. Mangel på kontrollgruppe gjør det vanskelig å vurdere effektforskjell via
indirekte sammenligninger mot andre HCV-legemidler.

3

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV SIMEPREVIR (OLYSIO)

3.1 Modell, metode og forutsetninger
Se hovedrapport.
Søker har benyttet en Markov-modell utviklet av Hartwell et al 2011for å beskrive
utviklingen av HCV i et livstidsperspektiv (4). Modellstrukturen er vist i Figur 2.
Analysen består av to komponenter. Første del er antiviral behandling og oppfølging (0-72
uker), andre del er naturlig progresjon av HCV avhengig av resultatet av antiviral terapi
(72 uker – livstid).
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Figur 2 Modellstruktur

Pasientene går inn i modellen som enten F0-F2, F3 eller F4. Syklusslengden i modellen er
ett år. Ved slutten av hver syklus har pasientene en sannsynlighet for å bevege seg fra en
helsetilstand til en annen. Progresjon til en mer alvorlig helsetilstand kan ikke skje under
behandlingsfasen.
3.1.1 Overgangssannsynligheter
Se hovedrapport.
Legemiddelverket har bedt om at det i analysene legges inn en sannsynlighet for at
pasienter som har oppnådd SVR smittes på nytt. Dette har søker ikke gjort. Søker
begrunner dette med at modellering av resmitte ville kreve en dynamisk modell, og at
kliniske studier og analyser heller ikke inkluderer subgruppen av pasienter som er
injiserende rusmisbrukere og hvor resmitte er mest relevant.
3.1.2 Analyseperspektiv
Se hovedrapport.
3.1.3 Pasientpopulasjonen
Se hovedrapport.
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Søker har brukt følgende fordeling av fibrosegrad ved baseline for behandlingsnaive
pasienter:
Tabell 7 Fordeling fibrosegrad

Fibrosegrad
F0-F2
F3
F4

Andel pasienter
82,2 %
9,1 %
8,7 %

Andre pasientkarakteristika brukt i modellen er vist i tabellen under.
Tabell 8 Pasientkarakteristika

Karakteristika
Alder ved baseline
Vekt ved baseline
Menn/Kvinner

Verdi
40 år
80,9 kg
66 %/34 %

Q80K positive i GT 1a pasienter 5,7 %

Kilde
Se hovedrapport
QUEST-1 (1)
Toresen, 2013 (5)

Palanisamy, 2013 (6)

3.1.4 Intervensjon og komparator
Søker har levert analyser for de behandlingsregimene med SIM som er anbefalt i
preparatomtalen, dvs. i kombinasjon med enten SOF eller pegINF og RBV.
Legemiddelverket etterspurte i tillegg en analyse av [SIM + pegINF + RBV] vs. [SOF +
pegINF + RBV].
Tabell 9 gir en oversikt over de behandlingsregimene som er sammenlignet i søkers
innsendte analyser. De sammenligningene Legemiddelverket mener er mest relevante for
norsk klinisk praksis er markert i tabellen. Det er disse sammenligningene
Legemiddelverket omtaler videre.
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Tabell 9 Intervensjon og komparator

Populasjon

Behandlingsnaiv

Intervensjon

Sammenligning

Telaprevir + pegINF + RBV
Boceprevir + pegINF + RBV
SIM + pegINF + RBV SOF + pegINF + RBV
Ingen behandling
pegINF + RBV
SOF + pegINF + RBV 1)
SOF + RBV
SIM + SOF

SIM + pegINF + RBV

Telaprevir + pegINF + RBV
Boceprevir + pegINF + RBV

GT1

Ingen behandling
Behandlingserfaren

Telaprevir + pegINF + RBV
Boceprevir + pegINF + RBV
SIM + pegINF + RBV
pegINF + RBV
Ingen behandling
SIM + pegINF + RBV

Tidligere nullrespondere

SIM + SOF

Telaprevir + pegINF + RBV
Boceprevir + pegINF + RBV
Ingen behandling

1) Søker har ikke levert oppdatert analyse.

I Norge har boceprevir vært den mest brukte førstegenerasjons proteasehemmeren (Kilde:
Reseptregisteret). Dette ble derfor vurdert å være en relevant komparator. I mellomtiden
har Legemiddelverket vurdert at [SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling
ved GT 1, se Appendiks 1. SOF-regimet vurderes derfor å være hovedkomparator i
vurderingen av [SIM + pegINF + RBV].
For analysen [SIM + SOF] vs. [SOF + pegINF + RBV] har søker ikke levert oppdatert
analyse med nye input-data fastsatt av Legemiddelverket (se hovedrapport). Søker
begrunner dette med at preparatomtalen for Olysio sier at SIM + SOF bare bør benyttes til
pasienter som er intolerante for eller ikke aktuelle for interferonbehandling, og at det derfor
ikke er relevant å sammenligne denne behandlingen med et interferonbasert regime.
3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Effekt:
Under er det vist hvilke SVR-rater som er brukt for hhv. intervensjon og komparator i
analysene, og hvilke kilder disse er hentet fra.
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Kommentar

Intervensjon

F0-F2
F3-F4

95,1 %
(26+13)/(27+14)
89,5 %
(11+6)/(12+7)
87,2 %
74,5 %

F0-F2

91,9 %

F3

85,4 %

F4

78,8 %

F0-F2
SIM + SOF
F3-F4
SIM + pegINF
+ RBV
Komparatorer

SOF + pegINF
+ RBV

COSMOS (3)
QUEST-1 OG
QUEST-2 (1)

Sammenslåtte data for GT 1b og GT 1a
Q80K-negative pasienter.

NEUTRINO
(7)

Søker har beregnet SVR-rater basert på
data fra NEUTRINO:
SVR for F0-F2 antatt lik SVR for F0-F3.
SVR for F3 antatt å være snittet mellom
SVR for F0-F2 og F4. I tillegg er det tatt
hensyn til andel med GT1.

I analysene der komparator er «Ingen behandling», er SVR satt til 0 % i komparatorarmen.
COSMOS inkluderte ikke behandlingsnaive F0-F2 pasienter. SVR for denne gruppen er
derfor satt lik SVR for tidligere null-respondere med fibrosegrad F0-F2 fra COSMOS.
SVR-rater for SIM+SOF med/uten RBV er sammenslått.
Helsenytte
Se hovedrapport.
Søker har beregnet nyttetap under behandling pga. bivirkninger. Søker har inkludert anemi,
nøytropeni, utslett og kløe.
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3.1.6 Kostnader (input data)
Legemiddelkostnader
Tabell 10 viser de totale legemiddelkostnadene per behandling.
Tabell 10 Totale legemiddelkostnader inndelt etter populasjon. AUP ekskl. mva.

Populasjon

Legemiddelkostnad –
SIM-regimer

SIM + SOF (12 uker): 595 667
GT1

Behandlingsnaiv

Legemiddelkostnad –
komparator-regime
SOF + pegINF + RBV (12 uker): 372 014

Ingen behandling: 0
SIM + pegINF + RBV (12+12 uker):
304 188

SOF + pegINF + RBV (12 uker): 372 014

Bivirkninger
Se hovedrapport.
Søker har beregnet kostnader for anemi, nøytropeni, utslett og kløe. Det er tatt hensyn til
besøk hos lege (evt telefonkontakt), sykepleier og kostnader ved behandling. Kostnadene
er hentet fra en publikasjon fra UK (8) og justert til svenske forhold av Antti Oksanen ved
Karolinska University Hospital. Dette ble igjen godkjent av Olav Dalgard.
Behandlingsrelaterte kostnader forbundet med bivirkninger betyr lite for resultatene.
Monitoreringskostnader
Se hovedrapport.
Under behandling med enten SIM eller komparator påløper det kostnader for:
1. Diagnostisering av HCV (kun for behandlingsnaive pasienter).
2. Undersøkelse for å bestemme grad av fibrose.
3. Monitorering under behandlingen.
4. Test av NS3 Q80K-polymorfisme.
Data for ressursbruk er hentet fra Shepherd 2007 (9), mens enhetskostnader er hentet fra
norske kilder (Den norske legeforening, Helsedirektoratet). Monitoreringskostnader betyr
lite for resultatet.
Helsetilstandskostnader
Se hovedrapport.
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Indirekte kostnader
Se hovedrapport.
Søker har ikke inkludert indirekte kostnader.
3.2

Resultater

I tabellen under presenteres resultatene av søkers analyser med de forutsetningene som er
fastsatt av Legemiddelverket.
Tabell 11 Resultater for behandlingsnaive pasienter.

Populasjon

Inkr.
kostnader

Inkr.
QALY

SIM
kostnadseffektiv?

Intervensjon

Komparator

SIM + SOF
12 uker

Ingen
behandling

457 425

2,235

204 646

JA

SIM + pegINF +
RBV
12 + 12 uker

SOF + pegINF +
RBV
12 uker

-42 876

-0,124

345 477*

NEI

IKER

GT1

* [SIM + pegINF + RBV]er ikke kostnadseffektiv. [SIM + pegINF + RBV] er et rimeligere alternativ
enn [SOF + pegINF + RBV], men det har også noe dårligere effekt. IKER blir derfor 345 477 i
sammenlikningen [SOF + pegINF + RBV] vs. [SIM + pegINF + RBV], dvs. hvis [SOF + pegINF + RBV]
velges fremfor [SIM + pegINF + RBV].

3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Det er gjort deterministiske og probabilistiske sensitivitetsanalyser.
Parametere som er viktige for resultatene, er legemiddelkostnad for SOF, SVR-rater,
overgangssannsynligheter og økning i helsenytte for pasienter som oppnår SVR etter
behandling.
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KRITISK VURDERING AV INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE

Se hovedrapport for generell vurdering av PICO, modellstruktur, kostnader etc.
4.1

Genotype 1

4.1.1 Simeprevir i kombinasjon med peginterferon og ribavirin
GT1 behandlingsnaive: [SIM + pegINF + RBV] vs. [SOF + pegINF + RBV]
Effektdataene i denne analysen er fra en ikke-justert indirekte sammenligning. SVR-data
for SIM + pegINF + RBV er hentet fra QUEST-1 og QUEST-2, mens SVR-data for SOF +
pegINF + RBV er hentet fra NEUTRINO. Legemiddelverket godtar som regel ikke
ujusterte indirekte sammenligninger. NEUTRINO har imidlertid ikke kontrollarm, og en
justert indirekte sammenligning er derfor ikke mulig.
I den legemiddeløkonomiske analysen har søker antatt noe høyere SVR for SOF-regimet
enn for SIM-regimet, basert på data fra hhv. NEUTRINO og QUEST-1 og QUEST-2.
SVR
Brukt i CUA
SIM + pegINF + RBV
F0-F2
87,2 %
F3
74,5 %
F4
74,5 %
SOF + pegINF + RBV
F0-F2
91,9 %
F3
85,4 %
F4
78,8 %

Kilde

QUEST-1 og QUEST-2

NEUTRINO

En slik ujustert sammenligning av effektdata fra ulike studier med ulike
pasientpopulasjoner må gjøres med stor forsiktighet. Legemiddelverket har sett på
pasientkarakteristika som er kjent for å påvirke SVR, og sammenlignet disse mellom
studiene for hhv. SIM og SOF. Noen viktige karakteristika som har prognostisk betydning
er: alder, BMI, virusmengde (HCV RNA) ved baseline, andel med cirrhose. En
sammenligning av baselinekarakteristika viser at populasjonen i NEUTRINO ikke kan
antas å være lettere å behandle enn populasjonen i QUEST-1 og QUEST-2. Når pasientene
i SOF-studien likevel oppnår høyere SVR, kan dette tyde på at SOF har en mereffekt
sammenlignet med SIM, men det foreligger en vesentlig usikkerhet.
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Median alder
Menn
Cirrhose
HCV-RNA

NEUTRINO
54 år
64 %
16,7 %
6,6 log10 IU/ml

QUEST-1
48 år
56 %
12,3 %
6,5 log10 IU/mL
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QUEST-2
47 år
56 %
8,4 %
6,5 log10 IU/mL

Legemiddelkostnaden for SIM-regimet er noe lavere enn for SOF-regimet.
Resultatet av den legemiddeløkonomiske analysen er at SIM + pegINF + RBV er et
rimeligere alternativ enn SOF + pegINF + RBV, men det har også noe dårligere effekt.
Søker beregner IKER til å være i underkant av 350 000 kroner per vunnet kvalitetsjusterte
leveår dersom man velger SOF-regimet fremfor SIM-regimet, noe som normalt er å regne
for kostnadseffektivt. Altså er SIM-regimet ikke et kostnadseffektivt alternativ
sammenlignet med SOF-regimet.
Legemiddelverket vil understreke at denne konklusjonen er basert på en usikker antagelse
om at SOF + pegINF + RBV gir høyere SVR enn SIM + pegINF + RBV.
Det er imidlertid flere forhold som er til ulempe for SIM-regimet:
For det første krever SIM-regimet totalt 24 uker behandling med interferon, dvs. 12 uker
lenger enn for SOF-regimet. Legeforeningens faglige veileder (10) anbefaler at pegINF i
utgangspunktet ikke bør gis i mer enn 12-16 uker siden bivirkninger av dette legemidlet er
svært hyppige og av og til alvorlige. SIM i kombinasjon med pegINF og RBV er ikke
anbefalt i Legeforeningens veileder, og er trolig i liten grad tatt i bruk i norsk klinisk
praksis.
For det andre krever dette SIM-regimet at det testes for Q80K-polymorfisme før oppstart.
Dette fordi effekten er betraktelig redusert hos pasienter med GT1a og NS3 Q80Kpolymorfisme, og at alternativ behandling må vurderes til disse pasientene. Kliniske
eksperter kjenner ikke til at det testes for Q80K-polymorfisme i Norge i dag.
4.1.2 Simeprevir i kombinasjon med sofosbuvir
[SIM + SOF] vs. [ingen behandling]
Interferonfri behandling med [SIM + SOF] er sammenlignet med «ingen behandling».
Denne analysen gjelder altså de pasientene som av ulike grunner ikke kan bruke interferon,
og som derfor ikke har hatt et behandlingstilbud tidligere.
SVR-rater for [SIM + SOF] er hentet fra fase 2-studien COSMOS. SVR-data er basert på
få pasienter og vurderes som usikre. For «ingen behandling» er det antatt 0 % SVR.
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For å vurdere hvilke konsekvenser usikkerhet i input-data for SVR kan ha for resultatene,
har Legemiddelverket bedt om en analyse («worst case»-analyse) der SVR for [SIM +
SOF] er redusert til laveste verdi i 95 % konfidensintervallet for SVR fra COSMOS.
Videre er det bedt om en alternativ analyse der SVR-rater for [SIM + SOF] er hentet fra
real-life studien HCV-TARGET. Disse endringene i input-data for SVR gir en liten økning
i IKER, se tabell

Input-data SVR
IKER

Basecase
Kilde: COSMOS
F0-F2: 95,1 % (39/41)
F3-F4: 89,5 % (17/19)
204 646

Kilde: HCV TARGET
F0-F3: 91,9 % (113/123)
F4: 86,7 % (156/180)
210 828

«worst case»
Kilde: COSMOS
F0-F2: 86,7 %
F3-F4: 72,2 %
242 282

Legemiddelverket vurderer at [SIM + SOF] er kostnadseffektivt sammenlignet med «ingen
behandling» til pasienter som ikke kan bruke interferon.
Det finnes andre interferonfrie behandlingsalternativer ved GT1: DCV + SOF, LDV/SOF
og Viekirax/Exviera. Legemiddelverket viser til hovedrapporten for vurdering av
kostnadseffektiviteten av disse sammenlignet med [SIM + SOF].
[SIM + SOF] vs. [SOF + pegINF + RBV]
Søker har ikke levert oppdatert analyse for denne sammenligningen. Søker begrunner dette
med at preparatomtalen for Olysio sier at [SIM + SOF] bare bør benyttes til pasienter som
er intolerante for eller ikke aktuelle for interferonbehandling, og at det derfor ikke er
relevant å sammenligne denne behandlingen med et interferonbasert regime. I søkers
opprinnelig innsendte dokumentasjon var det imidlertid gjort analyser av [SIM + SOF] vs.
interferonbaserte regimer. Resultatet av disse beregningene var at [SIM + SOF] ikke er et
kostnadseffektivt alternativ til [SOF + pegINF + RBV] med IKER i overkant av 1,3 mill
NOK.
4.2 Genotype 4
Se hovedrapport.
Søker har ikke levert analyser for GT 4.
4.3 Behandlingserfarne pasienter
Se hovedrapport.
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OPPSUMMERING FOR SIMEPREVIR



[SIM + pegINF + RBV] er ikke kostnadseffektivt i behandling av pasienter med GT 1.



[SIM + SOF] er kostnadseffektivt sammenlignet med ingen behandling til pasienter
som ikke kan bruke interferon. Legemiddelverket viser til hovedrapporten for
vurdering av kostnadseffektiviteten for dette regimet sammenlignet med annen
interferonfri behandling.



[SIM + SOF] er ikke vist kostnadseffektivt sammenlignet med interferonbaserte
regimer. Preparatomtalen for Olysio sier at [SIM + SOF] bare bør benyttes til pasienter
som er intolerante for eller ikke aktuelle for interferonbehandling.
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BEHANDLING MED DAKLATASVIR (DAKLINZA)
2B

Daklatasvir (DCV) hemmer NS5A, et protein som er viktig for replikasjon av HCVviruset.
DCV er indisert i kombinasjon med andre legemidler for behandling av kronisk hepatitt C
virus (HCV) infeksjon hos voksne.
Anbefalt dose er 60 mg én gang daglig, som skal tas peroralt med eller uten mat.
Anbefalt behandlingsregime og behandlingsvarighet med DCV kombinasjonsbehandling er
vist i tabellen under.
Tabell 1 Anbefalt kombinasjonsterapi og behandlingsvarighet

Pasientpopulasjon*
Genotype 1 eller 4
uten cirrhose

Genotype 1 eller 4 med
kompensert cirrhose

Behandling
DCV + SOF

Varighet
12 uker

DCV + SOF

Vurder forlengelse av behandling til 24 uker for
pasienter med tidligere behandling som inkluderer en
NS3/4A proteasehemmer.
24 uker
Forkortet behandling til 12 uker kan vurderes for tidligere
ubehandlede pasienter med cirrhose og positive
prognostiske faktorer slik som IL28B CC genotype
og/eller lav virusbelastning ved baseline.

Genotype 3 med
kompensert cirrhose
og/eller tidligere
behandling
Genotype 4

DCV + SOF
+ RBV

DCV +
pegINF +
RBV

Vurder å legge til RBV for pasienter med svært avansert
leversykdom eller med andre negative prognostiske
faktorer slik som tidligere behandling.
24 uker

24 uker med DCV i kombinasjon med 24-48 uker med
pegINF + RBV.
Dersom pasienten har ikke-detekterbar HCV RNA ved
både behandlingsuke 4 og 12, bør det fortsettes med alle
3 komponentene i behandlingsregimet for en total
behandlingsvarighet på 24 uker. Dersom pasienten
oppnår ikke-detekterbar HCV RNA, men ikke ved både
uke 4 og 12, bør DCV seponeres ved uke 24 og fortsette
med pegINF + RBV for en total behandlingsvarighet på 48
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uker.
* For behandlingsregimet DCV + SOF er data for 12 ukers behandlingsvarighet kun tilgjengelig for
behandlingsnaive pasienter med GT 1 infeksjon. For DCV + SOF med eller uten RBV, er det
tilgjengelig data for pasienter med avansert leversykdom (≥ F3) uten cirrhose. Anbefalt dose DCV
+ SOF hos GT 4 er basert på ekstrapolering fra GT 1. For kombinasjonen DCV + pegINF + RBV
finnes det tilgjengelige data for behandlingsnaive pasienter.

De hyppigst rapporterte bivirkningene av DCV i kombinasjon med SOF er tretthet,
hodepine og kvalme. Ingen grad 3 eller 4 bivirkninger ble rapportert.

2

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR DAKLATASVIR
(DAKLINZA)
3B

2.1

Oversikt over relevante, innsendte studier
8B

2.1.1 Studie 040 - genotype 1, 2 og 3
Den avgjørende effektdokumentasjonen for DCV i kombinasjon med SOF kommer fra den
pivotale fase 2b studien AI444040 (studie 040) (1).
16B

Studie 040
Design

Pasientpopulasjon

Baseline karakteristika

Intervensjon
Utfallsmål

Resultater effekt

Fase 2b
Åpen
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter (USA, Puerto Rico)
Kronisk HCV
GT 1, 2 eller 3
Behandlingsnaiv
Tidligere behandling med telaprevir eller boceprevir uten respons
Ikke cirrhose
Ikke koinfeksjon med hiv eller HBV
N = 211
GT1, naiv
GT1, erfaren
GT2/3
Alder
53,5-56 år
57-59 år
50-52 år
Menn
51 %
61 %
50 %
HCV-RNA (log10)
6,09-6,79
6,31-6,35
6,73-6,35
F0-F1
35 %
12 %
41 %
≥ F2
63 %
83 %
59 %
Svarte
17 %
7%
4%
DCV + SOF +/- RBV i 12 – 24 uker
SVR 12
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SVR12 ble oppnådd hos 99 % av pasientene med GT 1, 96 % av de med GT 2 og hos 89 %
av de med GT 3. Responsen var rask (virusmengde ved uke 4 viste at > 97 % av pasientene
responderte på behandling), og var ikke påvirket av HCV subtype (1a/1b), IL28B GT eller
bruk av RBV. Behandlingsnaive pasienter med HCV GT 1 som fikk 12 ukers behandling
hadde tilsvarende respons som de som fikk behandling i 24 uker.
Tabell 2 Behandlingsresultater GT 1

Behandlingsnaive

SVR12
(samlet)
12 uker
behandling
24 uker
behandling

DCV+SOF
N = 70
70
(100 %)
41/41
(100 %)
29/29
(100 %)

DCV+SOF+RBV
N = 56
55
(98 %)
40/41
(98 %)
15/15
(100 %)

Alle
N = 126
125
(99 %)
81/82
(99 %)
44/44
(100 %)

Tidligere behandling med telaprevir eller
boceprevir uten respons
DCV+SOF
DCV+SOF+RBV
Alle
N = 21
N = 20
N = 41
21
20
41
(100 %)
(100 %)
(100 %)
---21
(100 %)

20
(100 %)

41
(100 %)

Tabell 3 Behandlingsresultater GT 3. DCV + SOF i 24 uker, behandlingsnaive pasienter

SVR12

DCV + SOF
N = 13
11/13
(85 %)

DCV + SOF + RBV
N=5
5/5
(100 %)

Alle
N = 18
16/18
(89 %)

Ved GT 2 ble DCV i kombinasjon med SOF ikke godkjent av EMA.
Det finnes allerede interferonfri behandling som forventes å gi nærmere 100 % SVR ved
GT 2, og det er ikke vist at DCV + SOF i 12 uker er like effektiv som SOF + RBV i 12
uker.
2.1.2 ALLY 3 – genotype 3
17B

ALLY-3 er en randomisert, åpen fase 3 studie som evaluerer effekt og sikkerhet av DCV +
SOF hos pasienter med GT 3 (2). Studien inkluderte både behandlingsnaive (N=101) og
behandlingserfarne (N=51) pasienter. Andelen med cirrhose var 21 %.
Resultater er vist i Tabell 4. Pasienter med F4 har et dårligere behandlingsresultat.
Tabell 4 Resultater fra ALLY 3. DCV + SOF i 12 uker.

Behandlingsnaive Behandlingserfarne
SVR12 samlet

90 %

86 %
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Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon
9B

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 1
18B

0F0F

Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe
Studiepopulasjonene i studie 040 og ALLY 3 ser i hovedsak ut til å gjenspeile norsk
pasientpopulasjon. Gjennomsnittlig alder i studiepopulasjonene er imidlertid høyere enn i
den norske populasjonen. Økende alder er forbundet med dårligere effekt av HCVbehandling. Hvis man ser på alder alene, kan det derfor forventes vel så gode SVR-rater
hos norske pasienter som vist i studiene.
Det er dårligere effekt av HCV-behandling hos pasienter med cirrhose. Studie 040
inkluderte ikke pasienter med cirrhose. Andelen pasienter med cirrhose i ALLY-3 er
høyere enn det som kan antas i den norske pasientpopulasjonen.
I studiene er det inkludert både behandlingsnaive og behandlingserfarne pasienter. I 040studien viser DCV + SOF god effekt hos pasienter tidligere behandlet med telaprevir eller
boceprevir uten respons. Dette er en gruppe som vurderes å være vanskelig å behandle.
For pasienter med hiv koinfeksjon har Legemiddelverket fått tilgang på upubliserte
studiedata fra ALLY 2, som viser god behandlingseffekt av [DCV + SOF] i 12 uker.
ALLY1 inkluderte pasienter på transplantasjonsliste eller posttransplanterte. Upubliserte
data viser god effekt av behandling med [DCV + SOF + RBV] i 12 uker.
For GT 4 finnes det ikke kliniske studier for [DCV + SOF]. Men det finnes data for [DCV
+ pegINF + RBV] som indikerer at effekten av DCV ved GT 4 ikke er dårligere enn ved
GT 1a. Det er også vist at SOF har tilnærmet samme effekt i GT 1 og 4. EMA mener
derfor at resultatene fra studie 040 kan ekstrapoleres til GT 4.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
Optimal behandlingslengde og om tillegg av RBV gir en gevinst er ikke tilstrekkelig belyst
i studie 040 og ALLY 3.
Ved GT 3 er anbefalt behandlingslengde 24 uker med [DCV + SOF + RBV]. Dette er
basert på resultater fra studie 040. I klinisk praksis kan det forventes 12 uker
behandlingslengde med slik som i ALLY-3.
1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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ALLY-3 viser redusert effekt hos pasienter med cirrhose. I ALLY-3 var det ikke noen arm
med RBV. Legemiddelverket har fått tilgang på upubliserte data fra et «compassionate use
program» og ALLY-1 som tyder på at SVR kan forbedres hos pasienter med avansert
leversykdom hvis RBV gis i tillegg til [DCV + SOF] i 12 uker.
Komparator i forhold til klinisk praksis
Det finnes ingen studier som direkte sammenligner [DCV + SOF] med annen HCVbehandling. Komparativ effekt og sikkerhet er derfor ikke kjent.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Primært endepunkt i de kliniske studiene er SVR12, og i tråd med retningslinjer fra EMA.
2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Godkjenningen av DCV i kombinasjon med SOF er på grunnlag av en åpen, multisenter
(USA) fase 2-studie uten kontrollgruppe med annen HCV-behandling og med relativt få
inkluderte pasienter. Fase 3 studien ALLY-3 er også en åpen studie uten kontrollgruppe
med annen HCV-behandling. Det primære utfallsmålet - SVR12 - vil imidlertid ikke
påvirkes av åpent design. Studie 040 har ikke inkludert pasienter med cirrhose. Slike
pasienter er vanskeligere å behandle, og dette vil følgelig påvirke det primære utfallsmålet.
ALLY-3 har inkludert pasienter med cirrhose, men mangler en behandlingsarm med tillegg
av RBV som er vist å kunne forbedre SVR hos pasienter med avansert leversykdom.
Mangel på kontrollgruppe med annen HCV-behandling i studiene gjør det vanskelig å
vurdere effektforskjell av [DCV + SOF] vs. andre HCV-legemidler via indirekte
sammenligninger.
19B

3

ØKONOMISK ANALYSE AV DAKLATASVIR (DAKLINZA)
4B

3.1 Modell, metode og forutsetninger
Se hovedrapport.
10B

Søker har benyttet en tilpasning av Monarch-modellen, en Markov-modell utviklet av
McEwan et al 2012 (3) for å beskrive utviklingen av HCV. Modellstrukturen er vist i
figuren under.
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Figur 1 Modellstruktur

En kohort på 1000 pasienter går inn i modellen som enten F0, F1, F2, F3 eller F4.
Syklusslengden i modellen er fire uker det første året, og deretter ett år. Ved slutten av hver
syklus har pasientene en sannsynlighet for å bevege seg fra en helsetilstand til en annen.
3.1.1 Overgangssannsynligheter
Se hovedrapport.
20B

3.1.2 Analyseperspektiv
Se hovedrapport.
21B

3.1.3 Pasientpopulasjonen
Se hovedrapport.
2B
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3.1.4 Intervensjon og komparator
Søker har levert analyser for de behandlingsregimene med DCV i kombinasjon med SOF
som er anbefalt i preparatomtalen for GT1 og GT3. Legemiddelverket etterspurte i tillegg
en analyse av [DCV + SOF] vs. [SOF + pegINF + RBV].
23B

Tabell 5 gir en oversikt over aktuelle sammenligninger. De komparatorene
Legemiddelverket mener er mest relevante for norsk klinisk praksis er markert i tabellen.
Det er disse sammenligningene Legemiddelverket omtaler videre.
Tabell 5 Intervensjon og komparator

Populasjon

Intervensjon

GT1

F0-F4

DCV + SOF

F0-F4

DCV + SOF
12 uker

F4

DCV + SOF
24 uker

GT3

Komparator
Telaprevir + pegINF + RBV
Ingen behandling
SOF + pegINF + RBV
SIM + SOF
pegINF + RBV
Ingen behandling
SOF + pegINF + RBV
pegINF + RBV
Ingen behandling
SOF + pegINF + RBV
SOF + RBV

Ved GT1 har Legemiddelverket vurdert at [SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv
behandling, se Appendiks 1. For pasienter som kan bruke interferon, vurderes derfor [SOF
+ pegINF + RBV] å være hovedkomparator.
For pasienter som ikke kan bruke interferon, har Legemiddelverket vurdert at [SIM + SOF]
er kostnadseffektiv behandling ved GT1, se Appendiks 2. Dette er derfor en relevant
komparator for pasienter som er uegnet for interferon. For pasienter som ikke har fått
effekt av tidligere behandling med en proteasehemmer (boceprevir eller telaprevir), er SIM
imidlertid ikke egnet. For denne gruppen er «ingen behandling» komparator.
Ved GT3 har Legemiddelverket vurdert at [pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling
til pasienter < 40 år uten cirrhose sammenlignet med [SOF + pegINF + RBV], se
Appendiks 1. Til pasienter som er > 40 år og/eller som har cirrhose, har Legemiddelverket
vurdert at [SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling, se Appendiks 1. Det er
derfor relevant å vurdere om et interferonfritt alternativ med [DCV + SOF] er
kostnadseffektivt både sammenlignet med [pegINF + RBV] og [SOF + pegINF + RBV].
For pasienter som ikke kan bruke interferon er [SOF + RBV] i 24 uker vurdert å være
kostnadseffektiv i analyser med «ingen behandling» som komparator ved GT 3, se
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Appendiks 1. [SOF + RBV] er derfor valgt som komparator i analyser med pasienter som
er uegnet for interferon.
3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
24B

Effekt:
Under er det vist hvilke SVR-rater som er brukt for hhv. intervensjon og komparator i
analysene, og hvilke kilder disse er hentet fra.
Genotype 1:
Behandling
Intervensjon
DCV + SOF
12 uker
DCV + SOF
24 uker
Komparatorer
SOF + pegINF +
RBV

Fibrosegrad
F0-F4
F0-F4

F0-F4

SVR
97,6 %
(80/82)
100 %
(41/41)
89,7 %
(262/291)

Kilde

Kommentar

040-studien (1)

Behandlingsnaive

040-studien (1)

Tidligere behandling med telaprevir
eller boceprevir uten respons

NEUTRINO (4)

Behandlingsnaive

For [DCV + SOF] vs. [SIM + SOF] er det antatt likeverdig effekt. Legemiddelverket
mener at det ikke er grunnlag for å si om effekten av den ene er bedre enn den andre med
den dokumentasjonen som foreligger per nå. Det finnes ingen direkte sammenlignende
studier.
I analysene der komparator er «Ingen behandling», er SVR satt til 0 % i komparatorarmen.
Genotype 3:
Behandling
Intervensjon
DCV + SOF
12 uker
DCV + SOF
12 uker
DCV + SOF
Komparatorer
SOF + pegINF +
RBV
12 uker

Fibrosegrad

SVR

Kilde

Kommentar

F0-F4

90 %

ALLY 3 (2)

Behandlingsnaive pasienter

MAIC
(ALLY 3)

Behandlingsnaive pasienter

ALLY 3 (2)

Sammen slåtte data for behandlingsnaive
og behandlingserfarne med cirrhose

LONESTAR-2 (4)

Behandlingserfarne pasienter

F0-F4
F4

F0-F4

63 %

83 %
(20/24)
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MAIC
(VALENCE)

Behandlingsnaive pasienter

VALENCE (4)

Sammen slåtte data for behandlingsnaive
og behandlingserfarne med cirrhose

MAIC - «matching-adjusted indirect comparison»
Helsenytte:
Se hovedrapport
3.1.6 Kostnader (input data)
25B

Legemiddelkostnader
Tabell 6 viser de totale legemiddelkostnadene per behandling.
Tabell 6 Totale legemiddelkostnader inndelt etter populasjon. AUP ekskl. mva

Legemiddelkostnad –
Legemiddelkostnad - komparatorregime
DCV-regime
Ingen behandling: 0
SOF + pegINF + RBV
12 uker: 369 552
DCV + SOF
GT1 F0-F4
12 uker: 613 400
pegINF + RBV: 61 909
SIM + SOF
12 uker: 602 715
Ingen behandling: 0
DCV + SOF
F0-F4 12 uker: 601 596
SOF + pegINF + RBV
12 uker: 369 552
Populasjon

GT3
F4

DCV + SOF
24 uker: 1 203 192

Ingen behandling: 0
SOF + pegINF + RBV
12 – 24 uker: 369 552 – 739 104
SOF + RBV
24 uker: 703 975

Bivirkninger
Se hovedrapport.
Kostnader knyttet til bivirkninger ved behandling er ikke tatt med i modellen.
Monitoreringskostnader

side
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Se hovedrapport.
Enhetskostnadene som er benyttet i modellen er innhentet av det svenske konsulentfirmaet
Heron (nå Parexel). Monitoreringskostnadene er basert på intervju med Key Opinion
Leader (Olav Dalgard) og tidligere studier (5-8).
Helsetilstandskostnader
Se hovedrapport.
Indirekte kostnader
Se hovedrapport.
Søker har beregnet produksjonstap for personer med hepatitt C. Analysens resultater kan
vises både med og uten produksjonsvirkninger.
Indirekte kostnader er ikke med i søkers basecase, men i modellen kan man velge å
beregne kostnader for produksjonsstap. Pasienter som ikke oppnår SVR blir da multiplisert
med en WorkImpairment-faktor, brutto lønnskostnad og sysselsettingsgrad frem til og med
det året de er 62 år.
3.2

Resultater
1B

I tabellen under presenteres resultatene av søkers analyser med de forutsetningene som er
fastsatt av Legemiddelverket.
Tabell 7 Resultater

Populasjon

GT1

F0 – F4

F0-F4
GT3
F4

Intervensjon

Komparator

DCV + SOF
12 uker

SOF + pegINF + RBV
12 uker
SIM + SOF
12 uker

DCV + SOF
24 uker
DCV + SOF
12 uker
DCV + SOF
12 uker
DCV + SOF
12 uker

Ingen behandling
SOF + pegINF + RBV
12 uker
SOF + RBV
24 uker
SOF + RBV
24 uker

Inkr.
kostnader

Inkr. QALY

IKER

209 529

0,20

1 069 189

10 680

0

SIM + SOF er
kostnadsbesparende

938 847

2,47

379 724

212 093

0,17

1 221 423

-115 006

0,13

DCV + SOF dominant

-70 989

-0,17

426 954*

* [DCV + SOF]er ikke kostnadseffektiv. [DCV + SOF] er et rimeligere alternativ enn [SOF + RBV],
men det har også noe dårligere effekt. IKER blir derfor 426 954 i sammenlikningen [SOF + RBV] vs.
[DCV + SOF], dvs. hvis [SOF + RBV] velges fremfor [DCV + SOF].
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3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Søker har for hver av indikasjonene levert deterministiske analyser med tornadodiagram og
alternative scenarier.
12B

Parametere som er viktige for resultatene, er legemiddelkostnad for DCV, SVR-rater og
overgangssannsynligheter.

4

KRITISK VURDERING AV ØKONOMISK ANALYSE
5B

Se hovedrapport for generell vurdering av PICO, modellstruktur, kostnader, bruk av ikkejusterte indirekte sammenligninger etc.
4.1

Genotype 1
13B

Interferon egnet: [DCV + SOF] vs. [SOF + pegINF + RBV]
Legemiddelkostnaden for [DCV + SOF] er betydelig høyere enn for [SOF + pegINF +
RBV], merkostnaden er vel 230 000 NOK for 12 uker behandling. Og dette oppveies ikke
av at SVR for [DCV + SOF] er høyere (97,6 %, fra 040-studien) enn for [SOF + pegINF +
RBV] (89,7 %, fra NEUTRINO). Legemiddelverket understreker at effektdataene i
analysen er fra en ikke-justert indirekte sammenligning, og at størrelsen på en eventuell
effektforskjell er svært usikker.
Resultatet av analysen er at [DCV + SOF] ikke er kostnadseffektiv sammenlignet med
[SOF + pegINF + RBV]. Dette er også konklusjonen til søker.
Interferon uegnet: [DCV + SOF] vs. [SIM + SOF]
Legemiddelverket vurderer at [DCV + SOF] og [SIM + SOF] har likeverdig effekt på
gruppenivå. Bakgrunnen for dette er diskutert i hovedrapporten. Legemiddelkostnaden for
[DCV + SOF] er vel 10 000 kroner høyere enn for [SIM + SOF] for 12 uker behandling.
[DCV + SOF] er derfor ikke kostnadseffektivt sammenlignet med [SIM + SOF].
Interferon uegnet: [DCV + SOF] vs. Ingen behandling
Formålet med denne analysen er å vurdere om [DCV + SOF] er kostnadseffektivt for
pasienter som ikke har fått effekt av tidligere behandling med en proteasehemmer
(boceprevir eller telaprevir).
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Studie 040 inkluderte 41 pasienter som hadde fått tidligere behandling med telaprevir eller
boceprevir uten respons. Alle disse pasientene oppnådde SVR etter 24 uker behandling
med DCV + SOF med eller uten RBV. Med disse forutsetningene er IKER ca. 380 000.
Forutsetningene i denne analysen vil imidlertid ikke være realistisk i klinisk praksis. For
det første vil behandlingslengde med [DCV + SOF] kortes ned fra 24 til 12 uker for noen
pasienter. Dette vil redusere legemiddelkostnaden og dermed bedre kostnadseffektiviteten.
For det andre kan det ikke forventes 100 % SVR i klinisk praksis. En lavere SVR vil øke
IKER. Legemiddelverket har gjort analyser som viser at, sammenlignet med «ingen
behandling», er [DCV + SOF] i 24 uker kostnadseffektivt selv om SVR for dette regimet
reduseres til 80 %. Kortere behandlingslengde med [DCV + SOF] for en andel av
pasientene vil forbedre kostnadseffektiviteten ytterligere.
Legemiddelverket vurderer at [DCV + SOF] er kostnadseffektivt for pasienter som er
uegnet for interferon og som ikke har fått effekt av tidligere behandling med boceprevir
eller telaprevir. Legemiddelverket viser til hovedrapporten for vurdering av
kostnadseffektiviteten av [DCV + SOF] ved GT1 sammenlignet med annen interferonfri
behandling.
4.2

Genotype 3
14B

Interferon egnet: [DCV + SOF] vs. [SOF + pegINF + RBV]
Sammenlignet med [SOF + pegINF + RBV], er resultatet av analysen at [DCV + SOF]
ikke er kostnadseffektivt. Dette er også konklusjonen til søker.
Legemiddelkostnaden for [DCV + SOF] er betydelig høyere enn for [SOF + pegINF +
RBV], merkostnaden er vel 230 000 NOK for 12 uker behandling og vel 460 000 NOK for
24 uker behandling. For [DCV + SOF] er det 24 uker behandling som er anbefalt i
preparatomtalen for GT 3. Det kan imidlertid forventes at 12 uker behandling også vil bli
brukt i klinisk praksis.
Videre er det usikkert om [DCV + SOF] kan ha noen mereffekt sammenlignet med [SOF +
pegINF + RBV] slik søker har lagt til grunn i analysen. Sammenlikningen av SVR-data er
basert på en ikke-justert indirekte sammenligning.
For [DCV + SOF] er SVR-data hentet fra ALLY-3, som viste 90 % SVR hos
behandlingsnaive pasienter og 86 % SVR hos behandlingserfarne pasienter etter 12 uker
behandling.
Tabell 8 Resultater fra ALLY 3. DCV + SOF i 12 uker.

SVR12 samlet

Behandlingsnaive Behandlingserfarne
90 %
86 %
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94 %
69 %

For [SOF + pegINF + RBV] finnes det ikke fase 3-studier ved GT 3. I preparatomtalen
presenteres sammenslåtte data fra ELECTRON, PROTON og LONESTAR-2. Det er satt
følgende merknad i preparatomtalen: «Dette er eksplorative studier eller fase 2-studier.
Utfallene bør tolkes med varsomhet, ettersom forsøkspersontallene er lave og SVR-ratene
kan være påvirket av pasientutvalget. I ELECTRON-studien (N = 11) var varigheten av
peginterferon alfa-behandlingen fra 4 til 12 uker i kombinasjon med sofosbuvir +
ribavirin».
Tabell 9 Resultater for SOF + pegINF + RBV i 12 uker ved GT 3. Kilde: SPC Sovaldi

Studie
Behandlingsnaive
(ELECTRON og PROTON)

Totalt (ingen cirrhose)

Behandlingserfarne
(LONESTAR-2)

Totalt
Ingen cirrhose
Cirrhose

SVR
97 % (38/39)
83 % (20/24)
83 % (10/12)
83 % (10/12)

På bakgrunn av denne dokumentasjonen mener Legemiddelverket det er vanskelig å si om
effekten av den ene er bedre enn den andre. Det er altså ikke vist om [DCV + SOF] har en
mereffekt vs. [SOF + pegINF + RBV] som kan veie opp for den store merkostnaden.
Siden [DCV + SOF] ikke vurderes å være kostnadseffektiv sammenlignet med [SOF +
pegINF + RBV], kan heller ikke [DCV + SOF] være kostnadseffektiv vs. [pegINF + RBV]
til pasienter < 40 år uten cirrhose. Dette fordi [SOF + pegINF + RBV] ikke er
kostnadseffektiv vs. [pegINF + RBV] til denne pasientgruppen. [pegINF + RBV] utgår
derfor som relevant komparator.
Interferon uegnet: [DCV + SOF] vs. [SOF + RBV]
For å sammenligne [DCV + SOF] 12 uker vs. [SOF + RBV] 24 uker har søker gjort en
indirekte sammenlikning og anvendt «matching-adjusted indirect comparison» (MAIC),
som justerer for forskjeller i baseline karakteristika mellom separate studiepopulasjoner.
Data for [DCV + SOF] er hentet fra ALLY-3, og data for [SOF + RBV] er hentet fra
VALENCE. For behandlingsnaive pasienter er SVR
% for [DCV + SOF] i 12 uker og
SVR
% for [SOF + RBV] i 24 uker. Sammenlignet med [SOF + RBV] i 24 uker
framstår derfor [DCV + SOF] i 12 uker som både bedre og billigere.
Fravær av komparatorarm er imidlertid en viktig begrensing ved bruk av MAIC for å
sammenligne studier fordi det ikke er mulig å validere matchingen. Kostnadseffektiviteten
varierer også avhengig av hvilken populasjon som modelleres. For pasienter med cirrhose
viser ALLY-3 en SVR på 58 % og 69 % for hhv. behandlingsnaive og tidligere behandlede
pasienter, sammenslått er SVR 63 % for F4-pasienter. I VALENCE er SVR 92 % og 60 %
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for hhv. behandlingsnaive og tidligere behandlede pasienter, sammenslått er SVR 68 %.
Resultatet av en analyse med de sammenslåtte SVR-ratene for F4-pasienter er at [DCV +
SOF] er et rimeligere alternativ enn [SOF + RBV], men det har også noe dårligere effekt.
Søker beregner IKER til å være vel 400 000 kroner per vunnet kvalitetsjusterte leveår
dersom man velger [SOF + RBV] fremfor [DCV + SOF], noe som normalt er å regne for
kostnadseffektivt. Altså tyder dette resultatet på at [DCV + SOF] ikke er et
kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med [SOF + RBV] til pasienter med cirrhose.
Nye upubliserte data tyder på at tillegg av RBV til [DCV + SOF] i 12 uker kan forbedre
SVR hos pasienter med avansert leversykdom. Da kan også kostnadseffektiviteten
forbedres.
En stor usikkerhet er hvor stor andel av pasientene som vil trenge 24 uker behandling med
[DCV + SOF] slik det er anbefalt i preparatomtalen. Behov for forlenget behandling vil
først og fremst gjelde pasienter med cirrhose.
4.3 Genotype 4
Se hovedrapport.
15B

Søker har ikke levert analyser for GT 4.

5

OPPSUMMERING FOR DAKLATASVIR
6B

GT 1:


[DCV + SOF] er ikke kostnadseffektivt sammenlignet med [SOF + pegINF + RBV].



[DCV + SOF] er ikke kostnadseffektivt sammenlignet med [SIM + SOF].



[DCV + SOF] er kostnadseffektivt sammenlignet med «ingen behandling» for pasienter
som er uegnet for interferon og som ikke har fått effekt av tidligere behandling med
boceprevir eller telepravir. Legemiddelverket viser til hovedrapporten for vurdering av
kostnadseffektiviteten av [DCV + SOF] sammenlignet med annen interferonfri
behandling til denne pasientgruppen.

GT 3:


[DCV + SOF] er ikke kostnadseffektivt sammenlignet med [SOF + pegINF + RBV].



[DCV + SOF] er kostnadseffektivt for pasienter uten cirrhose som er uegnet for
interferon. Legemiddelverket viser til hovedrapporten for vurdering av
kostnadseffektiviteten av [DCV + SOF] sammenlignet med annen interferonfri
behandling til denne pasientgruppen.
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SØKNADSLOGG
1B
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BEHANDLING MED LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (HARVONI)
2B

Harvoni (LDV/SOF) er en fast kombinasjon av ledipasvir (90 mg) og sofosbuvir (400 mg).
Ledipasvir er en HCV-hemmer som påvirker HCV NS5A-proteinet og sofosbuvir er en
NS5B polymerasehemmer.
Den anbefalte dosen av LDV/SOF er én tablett, én gang daglig med eller uten mat.
Behandlingsvarighet varierer med genotype (GT) og grad av fibrose.
Tabell 1 Anbefalt behandlingsvarighet for LDV/SOF og anbefalt bruk av samtidig administrert RBV for visse
undergrupper

Pasientpopulasjon*
Genotype 1 eller 4
Uten cirrhose

Behandling

Varighet

LDV/SOF

12 uker.
 8 uker kan vurderes hos
tidligere ubehandlet
genotype 1-infiserte
pasienter.


Kompensert cirrhose

LDV/SOF

Dekompensert cirrhose eller
før/etter levertransplantasjon
Genotype 3
Cirrhose og/eller tidligere
mislykket behandling

LDV/SOF + RBV

24 uker bør vurderes hos
tidligere behandlede
pasienter med usikre
alternativer for
påfølgende rebehandling
24 uker.
 12 uker kan vurderes for
pasienter som anses å ha
lav risiko for klinisk
sykdomsprogresjon og
som har alternativer for
påfølgende rebehandling
24 uker

LDV/SOF + RBV

24 uker

*Inkluderer pasienter koinfisert med humant immunsviktvirus (hiv)

I kliniske studier var tretthet og hodepine vanligere hos pasienter behandlet med LDV/SOF
sammenlignet med placebo. Når LDV/SOF ble studert sammen med RBV, var den
hyppigste bivirkningen ved kombinasjonsbehandlingen med [LDV/SOF + RBV] i samsvar
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med den kjente sikkerhetsprofilen til RBV uten at hyppigheten eller alvorlighetsgraden av
de forventede bivirkningene økte.

2

INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR
(HARVONI)
3B

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier
Se også European Public Assessment Report (EPAR) og Preparatomtalen (PO) (1).
8B

2.1.1 Genotype 1
15B

Effekten av LDV/SOF ble evaluert i tre åpne fase 3-studier med data tilgjengelig fra totalt
1950 pasienter med GT 1:
 ION-1: behandlingsnaive pasienter med og uten cirrhose
 ION-2: pasienter med og uten cirrhose med tidligere behandlingssvikt med et
interferonbasert regime, inkludert regimer som inneholder en HCV-proteasehemmer.
 ION-3: behandlingsnaive pasienter uten cirrhose
Alle de tre fase 3-studiene evaluerte effekten av LDV/SOF med eller uten RBV.
Tabell 2 Randomiserte fase 3 studier, utført med LDS/SOF med eller uten RBV

Design

Pasientpopulasjon

Baseline karakteristika

Intervensjon/komparator
Primært utfallsmål

ION-1(2)
Fase 3
Åpen
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter
Kronisk HCV
GT 1
Behandlingsnaiv
Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
N = 865

ION-2(3)
Fase 3
Åpen
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter
Kronisk HCV
GT 1
Behandlingserfaren
Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
N = 441

Alder: 52 år
Kjønn: 59 % menn
F0-F1: 28 %
F2: 25 %
F3-F4: 46 %
HCV RNA:6,3 - 6,4 log10
IU/mL
LDV/SOF ± RBV
i 12-24 uker
SVR12

Alder: 56 år
Kjønn: 65 % menn
F0-F1: 13 %
F2: 28 %
F3-F4: 58 %
HCV RNA:6,4 – 6,5 log10
IU/mL
LDV/SOF ± RBV
i 12-24 uker
SVR12

ION-3(4)
Fase 3
Åpen
Randomisert
Parallelle grupper
Multisenter
Kronisk HCV
GT 1
Behandlingsnaiv
Ikke cirrhose
Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
N = 647
Alder: 52 år
Kjønn: 58 % menn
F0-F1: 35 %
F2: 30 %
F3-F4: 35 %
HCV RNA:6,4 – 6,5 log10
IU/mL
LDV/SOF ± RBV
i 8-12 uker
SVR12
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Tabell 3: Resultater ION-1 (behandlingsnaive pasienter GT1 med/uten cirrhose)

SVR alle
F0-F3
F4

LDV/SOF
(N=214)
99 %
(211/214)
99,4 %
(179/180)
94,1 %
(32/34)

12 uker
LDV/SOF + RBV
(N=217)
97 %
(211/217)
96,7 %
(178/184)
100 %
(33/33)

LDV/SOF
(N=217)
98 %
(213/217)
98,4 %
(181/184)
97 %
(32/33)

24 uker
LDV/SOF + RBV
(N=217)
99 %
(215/217)
98,9 %
(179/181)
100 %
(36/36)

Det oppnås ingen mereffekt ved tillegg av RBV eller ved å øke behandlingslengde til 24
uker.
Tabell 4: Resultater ION-2 (behandlingserfarne pasienter GT1 med/uten cirrhose)

SVR alle
F0-F3
F4

12 uker
LDV/SOF
LDV/SOF + RBV
(N=109)
(N=111)
94 %
96 %
(102/109)
(107/111)
95 %
100 %
(82/86)
(88/88)
86 %
82 %
(19/22)
(18/22)

24 uker
LDV/SOF
LDV/SOF + RBV
(N=109)
(N=111)
99 %
99 %
(108/109)
(110/111)
99 %
99 %
(85/86)
(88/89)
100 %
100 %
(22/22)
(22/22)

Det oppnås en økt SVR for pasienter med cirrhose ved å øke behandlingsvarigheten til 24
uker.

Tabell 5: Resultater ION-3 (behandlingsnaive pasienter GT1 uten cirrhose)

8 uker

SVR alle
HCV RNA < 6 mill
IE/ml

LDV/SOF
(N=215)
94 %
(202/215)

LDV/SOF + RBV
(N=216)
93 %
(201/216)
97 %
(119/123)

12 uker
LDV/SOF
(N=216)
96 %
(208/216)
96 %
(126/131)

Behandlingen på 8 uker med LDV/SOF uten RBV var ikke dårligere enn behandlingen på
8 uker med LDV/SOF med RBV (behandlingsforskjell 0,9 %; 95 % konfidensintervall: -

side
6/21

14/16332

LØ/LR/

27-03-2015

side
7/21

3,9 % til 5,7 %) eller behandlingen på 12 uker med LDV/SOF (behandlingsforskjell -2,3
%, 97,5 % konfidensintervall: -7,2 % til 3,6 %) (1).
HCV/hiv-koinfiserte voksne
ERADICATE var en åpen studie som evaluerte 12 ukers behandling med LDV/SOF hos
50 pasienter med GT 1 kronisk HCV koinfisert med hiv. Alle pasientene var uten cirrhose
og behandlingsnaive for HCV-behandling, 26 % (13/50) var hiv-antiretroviralt naive og 74
% (37/50) fikk samtidig hiv-antiretroviral behandling.
Ved tidspunktet for interim-analysen var 40 pasienter fulgt opp 12 uker etter behandling og
SVR12 var 98 % (39/40).
Pasienter som venter på levertransplantasjon, eller har hatt levertransplantasjon
SOLAR-1 var en åpen, multisenterstudie som evaluerte 12 og 24 ukers behandling med
[LDV/SOF + RBV] hos pasienter med GT 1 eller 4 kronisk HCV som hadde fremskreden
leversykdom og/eller som hadde gjennomgått levertransplantasjon.
Foreløpige data fra SOLAR-1-studien inkluderer interim-SVR-data fra totalt 302 pasienter
med GT 1. En SVR4-rate på ca. 90 % ble oppnådd med [LDV/SOF + RBV] hos pasienter
med dekompensert cirrhose (CPT B eller C) ved både 12 og 24 uker behandling. Hos
pasienter som har hatt levertransplantasjon uten dekompensert leversykdom var SVR4ratene > 95 %.
2.1.2 Genotype 3
16B

ELECTRON-2
I en åpen fase 2-studie er sikkerheten og effekten av LDV/SOF evaluert med eller uten
RBV hos 51 behandlingsnaive pasienter med GT 3, med eller uten cirrhose. Pasienter ble
behandlet med LDV/SOF (n = 25) eller LDV/SOF + RBV (n = 26) i 12 uker.
Tabell 6: Resultater ELECTRON 2 (behandlingsnaive pasienter GT3 med/uten cirrhose)

SVR alle
F4
F0 – F3

LDV/SOF
12 uker
16/25 (64 %)
1/3
15/22

LDV/SOF + RBV
12 uker
26/26 (100 %)
5/5
21/21

Resultatene viser at effekten var god hos pasienter som fikk tillegg av RBV, men betydelig
dårligere hos pasientene som bare fikk LDV/SOF. Det finnes ikke data for behandling i
mer enn 12 uker.
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Data for 50 behandlingserfarne pasienter ble presentert på American Association for the Study
of Liver Disease (AASLD) 1 i november 2014.
I gruppen som fikk LDV/SOF + RBV i 12 uker oppnådde 82 % (41/50) SVR. For
pasientene uten cirrhose var SVR 89 % (25/28) og for pasientene med cirrhose var SVR 73
% (16/22).
0F

2.2

Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon
9B

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 2
Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe
Studiepopulasjonene ser i hovedsak ut til å gjenspeile norsk pasientpopulasjon.
Gjennomsnittsalder er imidlertid høyere i studiene enn i norsk populasjon, og økende alder
er forbundet med dårligere effekt av HCV-behandling. Hvis man ser på alder alene, kan det
derfor forventes vel så gode SVR-rater hos norske pasienter som vist i studiene. Andelen
med cirrhose er også høyere enn i den norske pasientpopulasjonen og man kan i forhold til
dette anta vel så gode SVR rater i norske pasienter som observert i studien.
17B

1F

Intervensjon i forhold til klinisk praksis
Det antas at dosering og behandlingsvarighet for LDV/SOF generelt vil være i samsvar
med de omtalte kliniske studiene og godkjent preparatomtale. Basert på utkast til oppdatert
veileder fra Legeforeningen, kan det ikke utelukkes at behandlingslengden for nye DAA
vil avvike noe fra godkjente preparatomtaler.
Komparator i forhold til klinisk praksis
I de kliniske studiene sammenliknes LDV/SOF med ulik behandlingsvarighet, med og uten
RBV. Det er ikke utført direkte sammenliknende studier av LDV/SOF mot andre nye
DAA.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Primært endepunkt i de kliniske studiene med LDV/SOF er SVR12 som er i tråd med
anbefalte retningslinjer fra EMA.
2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Den kliniske dokumentasjonen for GT 1 bygger på ca. 2000 pasienter med kronisk HCV
fra RCT’er i fase III (ION studiene). All behandling ble gitt åpent. Pasienter var for en
stor del representative for populasjonen som det søkes refusjon for. Dosering og
18B

1

Gane EJ, et al. High Efficacy of LDV/SOF Regimens for 12 Weeks for Patients With HCV Genotype 3 or 6 Infection [Poster LB‐11].
Paper presented at: The 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting
(AASLD); November 07‐11, 2014; Boston MA United States.
2

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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behandlingsvarighet er iht. godkjent preparatomtale og antatt bruk i klinisk praksis. Valg
av utfallsmål er i samsvar med godkjente standarder for kliniske studier med Hepatitt C
legemidler. Gjennomgående er SVR-rater fra relativt sett små subgrupper innen studiene
og den effektive utvalgsstørrelsen blir dermed mindre enn hva studienes totalpopulasjon
antyder.
Effektdokumentasjonen for GT3 er foreløpig begrenset.
2.2.3 Oppsummering
De kliniske studiene viser at en svært stor andel av pasientene med GT 1 som ble
behandlet med LDV/SOF oppnår SVR. Behandlingseffekten oppnås både hos ikkecirrhotikere og cirrhotikere. Behandlingslengde og evt. tillegg av RBV vil avhenge av
fibrosegrad og om pasientene er tidligere behandlet for HCV.
19B

Behandlingseffekten av LDV/SOF er dårligere ved GT 3, men bedres ved tillegg av RBV.

3

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE AV LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR
(HARVONI)
4B

3.1 Modell, metode og forutsetninger
Se hovedrapport.
10B

Søker har benyttet en Markov-modell utviklet av Bennett et al 1997 (5) for å beskrive
utviklingen av HCV i et livstidsperspektiv. Modellstrukturen er vist i Figur 1
Modellen inneholder en «on-treatment» fase og en «off-treatment» fase. Etter antiviral
behandling kan pasientene enten oppnå SVR eller ikke respondere på behandling.
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Figur 1: Modellstruktur

En kohort på 10.000 pasienter går inn i modellen som enten ikke-cirrhotiske (F0-F3) eller
cirrhotiske (F4). Sykluslengden i modellen er en måned de første atten sykluser (for å
imøtekomme de to behandlingsregimer for Harvoni: 8 og 12 ukers behandlingsregimer),
deretter tre måneder frem til år 2, og årlig fra år 3 til analysens slutt. Ved slutten av hver
syklus har pasientene en sannsynlighet for å bevege seg fra en helsetilstand til en annen.
3.1.1 Overgangssannsynligheter
Se hovedrapport.
20B

3.1.2 Analyseperspektiv
Se hovedrapport.
21B

3.1.3 Pasientpopulasjonen
Se hovedrapport.
2B

Pasientkarakteristika brukt i modellen er vist i tabellen under.
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Tabell 7 Pasientkarakteristika

Alder
% cirrhose (F4)
% ikke cirrhose (F0-F3)
Vekt

40 år
10 %
90 %
79 kg

3.1.4 Intervensjon og komparator
23B

Tabell 8 gir en oversikt over de behandlingsregimene som er sammenlignet i søkers
innsendte analyser. Søker har levert analyser for behandlingsnaive pasienter med GT 1 og
3.
Tabell 8 Intervensjon og komparator

Populasjon

Genotype 1
ikke cirrhose (F0-F3)

Intervensjon

LDV/SOF
8-12 uker

Komparator
SOF + SIM
12 uker
SOF + DCV
12 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker

Genotype 1
med cirrhose (F4)

LDV/SOF
12 uker

SOF + SIM
12 uker
SOF + DCV
12 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker

Genotype 3

LDV/SOF + RBV
12 uker

SOF + DCV + RBV
24 uker
pegINF2a + RBV
24 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker

Ved GT 1 kan LDV/SOF gis i 8 uker til behandlingsnaive pasienter uten cirrhose ifølge
preparatomtalen. Søker viser til data fra ION-3-studien som støtter en behandlingslengde
på 8 uker til pasienter med baseline HVC RNA < 6 millioner IE/ml og 12 uker til pasienter
med baseline HVC RNA ≥ 6 millioner IE/ml. I analysene har søker antatt en fordeling
mellom 8 og 12 uker behandling.
Ved GT3 har Legemiddelverket vurdert at [pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling
til pasienter < 40 år uten cirrhose sammenlignet med [SOF + pegINF + RBV], se
Appendiks 1. Til pasienter som er > 40 år og/eller som har cirrhose, har Legemiddelverket
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vurdert at [SOF + pegINF + RBV] er kostnadseffektiv behandling, se Appendiks 1. Det er
derfor relevant å vurdere om et interferonfritt alternativ med [LDV/SOF + RBV] er
kostnadseffektivt både sammenlignet med [pegINF + RBV] og [SOF + pegINF + RBV].
For pasienter uegnet for interferon har Legemiddelverket vurdert at [DCV + SOF] er
kostnadseffektiv til pasienter uten cirrhose ved GT3, se Appendiks 3.

3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
24B

Effekt:
Tabell 9 og Tabell 10 viser hvilke SVR-rater som er brukt for hhv. intervensjon og
komparator i analysene, og hvilke kilder disse er hentet fra.
Tabell 9: GT 1, behandlingsnaive pasienter

Behandling
Intervensjon

Fibrosegrad
F0-F3

LDV/SOF
F4

SVR
97,5 %
(119+208+176)/(123+216+177)
94,1 %
(32/34)

Kilde
ION-1(2) og ION-3(4)
ION-1(2)

Komparatorer
F0-F3
SOF + pegINF + RBV
F4
F0-F3
SOF + SIM
F4
SOF + DCV

F0-F3
F4

91,7 %
(220/240)
79,6 %
(43/54)
89,4 %
(113/123)*(143/147)
84,3 %
(156/180)*(143/147)
97,5 %
94,1 %

NEUTRINO(6)

TARGET(7)

Antatt lik LDV/SOF

Kildene for SVR ratene for LDV/SOF og SOF + pegINF + RBV (NEUTRINO), SOF+SIM
(TARGET) SOF+ DCV er de samme som benyttet i de innsendte helseøkonomiske
analysene for de andre DAA. For nærmere vurdering av kvalitet på de kliniske studiene og
SVR rater benyttet i analysene henvises til relevant appendiks.
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Tabell 10: GT 3, behandlingsnaiv pasienter

Behandling
Intervensjon

Fibrosegrad
F0-F3

LDV/SOF
F4

SVR

Kilde

100 %
(21/21)
100 %
(5/5)

ELECTRON-2

3
2F

Komparatorer
pegINF + RBV
24 uker

SOF + pegINF + RBV
12 uker

F0-F3
F4
F0-F3
F4

71,2 %
(99/139)
29,7 %
(11/37)
97,4 %
(38/39)
83,3 %
(10/12)

F0-F3

100 %

F4

100 %

SOF + DCV + RBV

FISSION

ELECTRON og PROTON
LONESTAR-2

4

4
3F

Antatt lik LDV/SOF

Helsenytte:
Se hovedrapport.
Når det gjelder økning i helsenytte forbundet med oppnådd SVR, har søker benyttet Vera
Llonch 2013 (8) som datakilde. Dette begrunnes med at disse dataene er de nyeste.
Legemiddelverket har valgt å bruke Wright et al 2006 (9) for å bidra til likeverdig
behandling i vurderingen av de nye DAA, se hovedrapport.
Det er beregnet et nyttetap under behandling pga. bivirkninger. Nyttetapet ved interferonbehandling med RBV er hentet fra et systematisk litteratursøk (10). Verdien som ble valgt
er den som er brukt i de nyeste HTA-ene fra UK. For de øvrige behandlingene er nyttetapet
hentet fra de respektive fase 3 studiene.
3.1.6 Kostnader (input data)
25B

Legemiddelkostnader
Tabell 11 viser de totale legemiddelkostnadene per behandling i søkers basecase. Faktisk
behandlingsvarighet i studiene brukes til å estimere de totale behandlingskostnadene. Det
tas ikke hensyn til svinn.
3

Gane EJ, et al. High Efficacy of LDV/SOF Regimens for 12 Weeks for Patients With HCV Genotype 3 or 6 Infection [Poster LB‐11].
Paper presented at: The 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting
(AASLD); November 07‐11, 2014; Boston MA United States.
4

EMA: Sovaldi Summary of product characteristics (SmPC).
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Tabell 11 Totale legemiddelkostnader per behandling. AUP ekskl. mva. Ikke oppdaterte priser per 01.04.2015

Populasjon

Intervensjon

Komparator
SOF + SIM 12 uker

NOK 545 410
Genotype 1
ikke cirrhose (F0-F3)

LDV/SOF 8-12 uker

NOK 298 996

SOF + DCV 12 uker

NOK 601 596
SOF + pegINF + RBV 12 uker

NOK 366 144
SOF + SIM 12 uker

NOK 545 410
Genotype 1
med cirrhose (F4)

LDV/SOF 12 uker

NOK 427 140

SOF + DCV 12 uker

NOK 601 596
SOF + pegINF2a + RBV 12 uker

NOK 366 144
SOF + DCV + RBV 24 uker

NOK 1 223 323
Genotype 3

LDV/SOF + RBV 12 uker

pegINF2a + RBV 24 uker

NOK 437 203

NOK 42 491
SOF + pegINF2a + RBV 12 uker

NOK 371 219

Bivirkningskostnader
Se hovedrapport.
For behandlingsrelaterte bivirkninger har søker kun inkludert kostnader for legemidler.
Kostnader til eksempelvis legebesøk og sykehusinnleggelser pga. bivirkninger er ikke tatt
med. Behandlingsrelaterte kostnader forbundet med bivirkninger betyr lite for resultatene.
Monitoreringskostnader
Se hovedrapport.
Data for ressursbruk er hentet fra tidligere HTAs (Health Technology Assessment) (9).
Enhetskostnader er hentet fra norske kilder (Den norske legeforening, SSB,
Kunnskapssenteret). Monitoreringskostnadene betyr lite for resultatet.
Helsetilstandskostnader:
Se hovedrapport.
Indirekte kostnader
Se hovedrapport.
Refusjonssøker har beregnet produksjonstap for personer med hepatitt C. Analysens
resultater kan vises både med og uten produksjonsvirkninger.
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3.2 Resultater
I tabellen under presenteres resultatene av søkers analyser med de forutsetninger som er
fastsatt av Legemiddelverket.
1B

Tabell 12: Resultater

Populasjon

Intervensjon

Genotype 1
ikke cirrhose (F0-F3)

LDV/SOF
8-12 uker
(90 % 8 uker –
10 % 12 uker)

Genotype 1
med cirrhose (F4)

Genotype 3

LDV/SOF
12 uker

LDV/SOF + RBV
12 uker

Komparator
SOF + SIM
12 uker
SOF + DCV
12 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker
SOF + DCV
12 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker
pegINF2a + RBV
24 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker
PegINF2a + RBV
24 uker
SOF + DCV + RBV
24 uker

Inkr.

Inkr.

IKER

Kostnader

QALY

-260 146

0,14

Dominant

-303 095

0

-77 826

0,2

Kostnadsbesparende
Dominant

-174 459

0

-27 771

0,9

Kostnadsbesparende
Dominant

297 961

1,1

277 379

51 064

0,13

378 993

303 242

0,85

355 929

-786 410

0

Kostnadsbesparende

3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Søker har for hver av indikasjonene levert en rekke sensitivitetsanalyser: deterministiske
analyser (DSA) med tornadodiagram, probabilistiske analyser (PSA) og alternative
scenarier.
12B

Parametere som er viktige for resultatene, er SVR-rater for LDV/SOF og komparatorene,
legemiddelkostnader, andel pasienter med cirrhose og overgangssannsynligheter for
pasienter som er 40 år og som beveger seg fra ikke cirrhose til cirrhose.
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KRITISK VURDERING AV INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE
5B

Se hovedrapport for en generell vurdering av PICO, modellstruktur, kostnader etc.
4.1

Genotype 1
13B

[LDV/SOF] vs. [SOF + pegINF + RBV]
For LDV/SOF og [SOF + pegINF + RBV] er SVR ratene i analysen i samsvar med SVR
rater i helseøkonomiske analyser for SOF og [BDV/PRV/RTV+DBV], se Appendiks 1 og
5.
Størrelsen og retningen av den relative effektforskjellen mellom behandlingsalternativene
LDV/SOF og [SOF + pegINF + RBV] er usikker da den er basert på indirekte, ujusterte
sammenlikninger. Legemiddelverket mener imidlertid at det ikke er grunnlag for å tro at
behandling med SOF/LDV gir dårligere SVR enn behandling med [SOF + pegINF + RBV]
i 12 uker.
Ved en forenklet kostnadsminimeringstilnærming fremkommer forskjellen i rene
legemiddelkostnader for de to behandlingsalternativene under avsnitt 3.1.6
Legemiddelkostnaden for [SOF+pegINF+RBV] er 382 460 for 12 ukers behandling.
Behandlingsvarigheten for LDV/SOF er avgjørende for behandlingskostnadene. For
pasienter uten cirrhose anslår norske kliniske eksperter at en andel på 75 % -100 % av
pasientene uten cirrhose vil få 8 ukers behandling med LDV/SOF. Dette tilsvarer en
behandlingskostnad som er lavere enn for [SOF+pegINF+RBV], se tabellen under.
LDV/SOF vurderes derfor som kostnadseffektiv sammenliknet med [SOF+pegINF+RBV]
ved GT 1.
Tabell 13: Fordeling av legemiddelkostnader for LDV/SOF (GT1–ikke cirrhose) basert på behandlingsvarighet

8 uker

12 uker

Total kostnad

100 %

0%

NOK 284 760

90 %

10 %

NOK 298 996

85 %

15 %

NOK 306 117

75 %

25 %

NOK 320 355

0%

100 %

NOK 427 140

«Worst-case» scenario viser at LDV/SOF fortsatt er kostnadseffektiv for pasienter uten
cirrhose, men er mer usikker for pasienter med cirrhose.
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[LDV/SOF] vs. [SOF +SIM] og [SOF + DCV]
Legemiddelverket vurderer at [LDV/SOF], [SOF + DCV] og [SOF +SIM] har likeverdig
effekt på gruppenivå. Bakgrunnen for dette er diskutert i hovedrapporten. Dette har også
søker antatt i sine analyser for [SOF + DCV]. For [SOF + SIM] har søker antatt en noe
lavere SVR enn for [LDV/SOF].
Legemiddelkostnaden for [SOF + DCV] er vel 190 000 – 380 000 kroner høyere enn for
[LDV/SOF] for hhv. 12 og 24 uker behandling. For [SOF + SIM] er legemiddelkostnaden
vel 260 000 – 520 000 kroner høyere enn for [LDV/SOF] for hhv. 12 og 24 uker
behandling.
LDV/SOF er derfor et kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med [SOF + DCV] og
sammenlignet [SOF + SIM].
4.2

Genotype 3
14B

[LDV/SOF + RBV] vs. [SOF + pegINF + RBV]
[SOF + pegINF + RBV] i 12 uker er et anbefalt regime i preparatomtalen for sofosbuvir
for behandling av GT 3. Det finnes imidlertid ikke fase 3-studier med dette regimet. I den
legemiddeløkonomiske analysen brukes SVR fra sammenslåtte data fra ELECTRON,
PROTON og LONESTAR-2 slik de er presentert i preparatomtalen. Det er imidlertid satt
følgende merknad i preparatomtalen: «Dette er eksplorative studier eller fase 2-studier.
Utfallene bør tolkes med varsomhet, ettersom forsøkspersontallene er lave og SVR-ratene
kan være påvirket av pasientutvalget. I ELECTRON-studien (N = 11) var varigheten av
peginterferon alfa-behandlingen fra 4 til 12 uker i kombinasjon med sofosbuvir +
ribavirin.»
Legemiddelverket mener det ikke er metodisk korrekt å slå sammen resultater fra ulike
studier slik det er gjort for ELECTRON og PROTON. Disse resultatene er likevel brukt i
den legemiddeløkonomiske analysen i mangel på andre kliniske data for denne
indikasjonen.
For [LDV/SOF + RBV] er SVR-rater hentet fra ELECTRON-2, hvor kun 26 pasienter er
inkludert i den aktuelle behandlingsarmen.
Tabell 14: SVR rater for [LDV/SOF + RBV] vs. [SOF + PegINF + RBV]

SVR
F0-F3
F4

LDV/SOF + RBV

SOF + pegINF + RBV

100 % (21/21) (86,8 % - 100 %)

97,4 % (38/39) (90,7 % - 99,9 %)

100 % (5/5) (86,8 % - 100 %)

83,3 % (10/12) (58,7 % - 97,7 %)
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Det er knyttet stor usikkerhet til SVR-data for både intervensjon og komparator ved GT3,
og dermed også relativ effekt mellom disse.
IKER for basecase er vel 290 000 NOK. I en «worst-case»-analyse der laveste SVR fra
intervensjonsarmen (basert på 95 % KI) kombineres med høyeste SVR fra
komparatorarmen (basert på 95 % KI), vil imidlertid [SOF + pegINF + RBV] være et
bedre og billigere alternativ.
Legemiddelverket mener imidlertid at det ikke er grunnlag for å tro at behandling med
[LDV/SOF + RBV] gir dårligere SVR enn behandling med [SOF + pegINF + RBV] i 12
uker. [LDV/SOF + RBV] har en merkostnad på vel 65 000 kroner for 12 uker behandling.
Det er imidlertid av verdi å kunne ha et interferonfritt alternativ.
[LDV/SOF + RBV] vs. [pegINF + RBV]
Formålet med denne analysen er å vurdere om [LDV/SOF + RBV] er kostnadseffektiv
behandling til pasienter < 40 år uten cirrhose.
SVR for [pegINF + RBV] er hentet fra FISSION. I FISSION var gjennomsnittsalder på
inkluderte pasienter 50 år, og altså høyere enn gjennomsnittlig alder på pasienter som
behandles i Norge (40 år). I norsk klinisk praksis kan det derfor forventes en høyere SVR
for [pegINF + RBV] enn det som ble vist i FISSION.
Videre er komparator 24 uker med [pegINF + RBV]. Yngre pasienter kan oppnå SVR ved
kortere behandling enn dette. Legeforeningens veileder viser til studier der pasienter med
GT 2 og 3 under 40 år har 80 – 90 % sannsynlighet for SVR etter 12 – 16 ukers behandling
med pegINF + RBV.
Legemiddelverket har gjort noen alternative analyser for å belyse kostnadseffektiviteten av
[LDV/SOF + RBV] vs. [pegINF + RBV] hos yngre pasienter uten cirrhose:
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Tabell 15. Tilleggs analyser

Beskrivelse
Basecase
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3)
Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
Høyeste SVR for komparator fra 95 % konfidensintervall i FISSION (78,6 %)

IKER
355 929
535 042
727 347

Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 80 % for komparator (Kilde: Legeforeningens faglige veileder)

776 930

Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 80 % for komparator +
Pasientalder 35 år ved behandling (Kilde: Legeforeningens faglige veileder)

900 238

Kun ikke-cirrhotiske pasienter (F0-F3) +
SVR 80 % for komparator +
Pasientalder 35 år ved behandling (Kilde: Legeforeningens faglige veileder) +
Behandlingsvarighet pegINF + RBV 16 uker

980 170

Legemiddelverket mener at begrensede effektdata for [LDV/SOF + RBV] ved GT3 og
resultater av de alternative analysene, gir grunnlag for å sette vilkår om at pasienter < 40 år
uten cirrhose som kan bruke interferon først forsøker [pegINF + RBV].
Dette er i tråd med Legeforeningens faglige veileder som anbefaler at pasienter med GT 2
og 3 som er under 40 år behandles med [pegINF + RBV] i 4 uker. Hvis HCV RNA ikke
påvises i uke 4, behandles pasienten i 12 uker. Hvis HCV RNA påvises og pasienten har
betydelig fibrose (F2-F4) anbefales det å fortsette med et DAA.
[LDV/SOF + RBV] vs. [DCV + SOF]
Legemiddelverket vurderer at [LDV/SOF + RBV] vs. [DCV + SOF] har likeverdig effekt
på gruppenivå. Bakgrunnen for dette er diskutert i hovedrapporten. Dette har også søker
antatt i sine analyser. Legemiddelkostnaden for [DCV + SOF] er vel 190 000 – 380 000
kroner høyere enn for [LDV/SOF + RBV] for hhv. 12 og 24 uker behandling. [LDV/SOF +
RBV] er derfor kostnadseffektivt sammenlignet med [DCV + SOF].

5

OPPSUMMERING FOR LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (HARVONI)
6B

GT 1:


LDV/SOF er kostnadseffektivt sammenliknet med [SOF + pegINF + RBV], [SOF +
SIM] og [SOF + DCV].
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GT 3:




[LDV/SOF + RBV] er ikke kostnadseffektivt sammenlignet med [pegINF + RBV] til
pasienter < 40 år uten cirrhose.
[LDV/SOF + RBV] er tilsvarende kostnadseffektivt som [SOF + pegINF + RBV] til
pasienter > 40 år.
[LDV/SOF + RBV] er tilsvarende kostnadseffektivt som [SOF + pegINF + RBV] til
pasienter med cirrhose.
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BEHANDLING MED OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR OG
DASABUVIR

Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) og Exviera (dasabuvir) skal brukes i
kombinasjon med andre legemidler for behandling av kronisk hepatitt C hos voksne (se
tabell 1). Ved behandling med Viekirax sammen med dasabuvir (Exviera) kombineres tre
direktevirkende antivirale midler med forskjellige virkningsmekanismer og ikkeoverlappende resistensprofiler for å kunne nå HCV i mange av stadiene i den virale
livssyklusen.
Ritonavir
Ritonavir er ikke aktiv mot HCV. Ritonavir er en CYP3A-hemmer som øker den
systemiske eksponeringen av CYP3A-substratet paritaprevir.(Farmakokinetisk forsterker)
Ombitasvir
Ombitasvir er en hemmer av HCV NS5A som er viktig for viral replikasjon.
Paritaprevir
Paritaprevir er en hemmer av HCV NS3/4A-protease som er nødvendig for den
proteolytiske spaltningen av det HCV-kodede polyproteinet og er essensielt for viral
replikasjon.
Dasabuvir
Dasabuvir er en ikke-nukleosidhemmer av HCV RNA-avhengig RNA-polymerase som
kodes av NS5B-genet, som er viktig for replikasjon av det virale genom.
Tabell 1. Legemidler som er anbefalt administrert samtidig og behandlingsvarighet
for Viekirax ihht. preparatomtale (1)
Pasientpopulasjon
Behandling*
Varighet
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +
Genotype 1b,
12 uker
dasabuvir
uten cirrhose
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +
Genotype 1b,
12 uker
dasabuvir + ribavirin
med kompensert cirrhose
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +
Genotype 1a,*
12 uker
dasabuvir + ribavirin*
uten cirrhose
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +
Genotype 1a*
24 uker
dasabuvir + ribavirin*
med kompensert cirrhose
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +
Genotype 4,
12 uker
ribavirin
uten cirrhose
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +
Genotype 4,
24 uker
ribavirin
med kompensert cirrhose
*Merk: Følg genotype 1a doseringsanbefalingene for pasienter med en ukjent genotype 1 subtype eller med
blandet genotype 1-infeksjon.
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Anbefalt oral dose Viekirax er to 12,5 mg/75 mg/50 mg tabletter én gang daglig sammen
med mat. Anbefalt dose dasabuvir er 250 mg (én tablett) 2 ganger daglig (morgen og
kveld).
Viekirax/Eviera er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (ChildPugh C).
Sikkerhet og effekt av Viekirax er ikke kjent hos pasienter med genotype 2,3 5 og 6, og
legemidlene skal derfor ikke brukes til behandling av pasienter infisert med disse
genotypene.
Legemiddelinteraksjoner
Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) med eller uten Exviera (dasabuvir) påvirker
farmakokinetikken til andre legemidler via flere spesifikke transportører og
metaboliserende enzymer involvert i omsetning av en rekke legemidler. Legemidler som er
svært avhengig av CYP3A for clearance og hvor forhøyet plasmanivå er forbundet med
alvorlige bivirkninger skal ikke gis samtidig med Viekirax . For oversikt over potensielle
interaksjoner med andre legemidler se preparatomtalene (1, 2)
Bivirkninger
Hos pasienter som fikk Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) og Exviera (dasabuvir)
med ribavirin var de vanligst rapporterte bivirkningene, fatigue, kvame, kløe, søvnvansker
og anemi. Andelen pasienter som permanent seponerte behandlingen på grunn av
bivirkninger var 0,2 % (5/2044). 0,2 % (5/2044) av pasientene hadde et
behandlingsavbrudd på grunn av bivirkninger. 4,8 % (99/2044) av pasientene reduserte
ribavirindosen på grunn av bivirkninger.
Med unntak av økt hyppighet av forbigående hyperbilirubinemi, var sikkerhetsprofilen av
Viekirax og Exviera med ribavarin hos pasienter med kompensert cirrhose tilsvarende som
hos pasienter uten cirrhose.
Ved behandling med Viekirax og dasabuvir uten ribavirin var det ingen pasienter som
seponerte behandlingen permanent eller hadde behandlingsavbrudd på grunn av
bivirkninger.
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INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR
OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR OG DASABUVIR
(VIEKIRAX/EXVIERA)

2.1

Oversikt over relevante, innsendte studier genotype 1

Effekt og sikkerhet av Viekirax i kombinasjon med dasabuvir med og uten RBV ble
evaluert i seks randomiserte klinisk fase 3studier ca. 2300 pasienter med kronisk hepatitt
C-infeksjon genotype 1 (tabell 2).
Tabell 2. Randomiserte multisenter fase 3 studier, utført med Viekirax og dasabuvir
med eller uten ribavirin (RBV) (1, 2)
Antall pasiener
behandlet
Behandlingsnaive, uten cirrhose
Studie

HCV genotype
(GT)

Oppsummering av studiedesign3

SAPPHIRE I

631

GT1

Arm A: Viekirax og dasabuvir + RBV
Arm B: Placebo

PEARL III

419

GT1b

Arm A: Viekirax og dasabuvir + RBV
Arm B: Viekirax og dasabuvir

PEARL IV

305

GT1a

Arm A Viekirax og dasabuvir + RBV
Arm B: Viekirax og dasabuvir

Peginterferon+ribavirin behandlinserfarne, uten cirrhose
Arm A: Viekirax og dasabuvir + RBV
Arm B: Placebo
PEARL II
Arm A: Viekirax og dasabuvir + RBV
179
GT1b
(åpen studie)
Arm B: Viekirax og dasabuvir
Behandlingsnaive og peginterferon+ribavirin behandlingserfarne, med kompensert cirrhose
Arm A: Viekirax og dasabuvir + RBV
TURQUOISE II
(12 uker)
380
GT1
(åpen studie)
Arm B: Viekirax og dasabuvir + RBV
(24 uker)
SAPPHIRE II

394

GT1

I alle seks studiene var Viekiraxdosen 25 mg/150 mg/100 mg én gang daglig og
dasabuvirdosen var 250 mg to ganger daglig. For pasienter som fikk ribavirin, var
ribavirindosen 1000 mg per dag for pasienter som veide mindre enn 75 kg eller 1200 mg
per dag for pasienter som veide mer enn eller lik 75 kg.
Viekirax er også godkjent for behandling ved genotype 4. Da denne genotypen er lite
utbredt i Norge har ikke Legemiddelverket prioritert vurdering av kliniske studier eller
helseøkonomiske analyser for denne genotypen.
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2.1.1 Kliniske studier, behandlingsnaive uten cirrhose
SAPPHIRE I

PEARL III

PEARL IV

Design

Fase 3
Placebokontrollert
Dobbeltblindet

Fase 3
Kontrollert
Dobbeltblindet

Fase 3
Kontrollert
Dobbeltblindet

Pasientpopulasjon

Kronisk HCV
GT1a:67,7%
GT1b:32,3%
Ikke koinfeksjon med
HBV eller hiv
N = 631

Kronisk HCV
Kun GT 1b
Ikke koinfeksjon med HBV
eller hiv
N=419

Kronisk HCV
Kun GT 1a
Ikke koinfeksjon med HBV
eller hiv
N=305

Baseline
karakteristika

Alder: 52 år (median)

Alder: 50 år (median)

Alder: 54 år (median)

Kjønn: 54,5 % menn

Kjønn: 45,8 % menn

Kjønn: 65,2 % menn

79,1 % hadde
baseline HCV RNA:
800 000 IE/ml

73,3% hadde baseline
HCV RNA: 800 000 IE/ml

86,63% hadde baseline
HCV RNA: 800 000 IE/ml

F2:20,3 %
F3: 10,0 %

F2:18,4 %
F3: 17,7 %

OBV+PTV+RTV + DBV+ RBV
i 12 uker
OBV+PTV+RTV + DBV i
12uker

OBV+PTV+RTV + DBV+ RBV
i 12 uker
OBV+PTV+RTV + DBV i
12uker

SVR12

SVR12

F2:15,4 %
F3: 8,7 %

Intervensjon
Komparator

Utfallsmål*

OBV+PTV+RTV + DBV+
RBV i 12 uker
Placebo i 12 uker
deretter åpen
behandling med
OBV+PTV+RTV+ DBV+
RBV i
12uker
SVR12

Resultater: Behandlingsnaive uten cirrhose
SAPPHIRE I
SVR 12 GT1 (total)

Med RBV
456/473
96,4%

SVR 12 GT1a

Med RBV
308/322
95,7%
Med RBV
148/151
98%

SVR 12 GT1b

PEARL III

PEARL IV

Med RBV
97/100
97%
Med RBV
209/209
100%

Uten RBV
209/210
99,5%

Uten RBV
185/205
90,2%
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*Vedvarende virologisk respons (SVR) var det primære endepunktet for å fastslå antall
HCV-friske i fase 3 studiene og ble definert som ikke kvantifiserbar eller ikke-detekterbar
HCV RNA 12 uker etter avsluttet behandling (SVR12). Behandlingsvarigheten var fast i
hver studie og var ikke veiledet av pasientenes HCV RNA-nivåer .
Hos ikke-cirrotiske behandlingsnaive pasienter med genotype 1a gav kombinasjonen
OBV/PRV/RTV + DBV + RBV en samlet SVR rate på 96 % for SAPPHIRE-I og
PEARL-IV studien. I PEARL IV med ikke cirroitiske behandlingsnaive pasienter ga
OBV/PRV/RTV + DBV uten RBV 90.2% SVR rate. I denne studien var SVR nesten 7%
høyere når RBV ble lagt til (SVR rate 97% ). Hos ikke-cirrotiske behandlingsnaive
pasienter med genotype 1b gav OBD/PDV/RTV + DBV + RBV en samlet SVR rate på
98.9% på tvers av SAPPHIRE-I and PEARL-III studiene (3).
2.1.2 Kliniske studier, behandlingserfarne uten cirrhose
For beskrivelse av studier/resultater se preparatomtalen (1).
2.1.3 Klinisk studie, pasienter med kompensert cirrhose (1)
TURQUOISE -II var en randomisert, global multisenter, åpen studie utført med
380 pasienter som utelukkende var infisert med genotype 1 med kompensert cirrhose
(Child-Pugh A) som enten var behandlingsnaive eller ikke oppnådde SVR med tidligere
behandling med pegIFN/RBV. Behandling med OBV+PTV+RTV og DBV i kombinasjon
med ribavirin ble administrert i enten 12 eller 24 uker.
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TURQUOISE –II
Design

Fase 3
Kontrollert
Dobbeltblindet

Pasientpopulasjon

Kronisk HCV
GT 1a:68,7%
GT 1b:31,3%
Ikke koinfeksjon med HBV eller hiv
N=380
Alder: 58 år (median)

Baseline
karakteristika

Kjønn:70,3 % menn
Behandlingsnaive:42,1%
Behandlingserfarne:57,9%

Intervensjon
Komparator
Utfallsmål*

86,1% hadde baseline
HCV RNA: 800 000 IE/ml
OBV+PTV+RTV + DBV+ RBV i 12 uker
OBV+PTV+RTV + DBV + RBV i 24 uker
SVR12

Resultater: Behandlingsnaive genotype 1a og 1b infiserte med kompensert cirrhose .

GT1a
GT1b

Behandling 12
uker
59/64
92,2%
22/22
100%

Behandling 24 uker
53/56
94,6%
18/18
100%

For beskrivelse av resultater for behandlingserfarne med kompensert chirrose henvises til
preparatomtalen for OBV+PTV+RTV.
HCV/HIV-koinfiserte voksne
I en åpen klinisk studie (TURQUOISE-I) ble sikkerhet og effekt av 12 eller 24 ukers
behandling med OBV+PTV+RTV + DBV og ribavrin evaluert hos 63 pasienter med
genotype 1 kronisk hepatitt C med konifeksjon. I denne studien var SVR ratene hos
HCV/HIV-1 koinfiserte pasienter konsistent med SVR-ratene i fase-3 studiene hos HCV
monoinfiserte pasienter.
Pasienter som har hatt levertransplantasjon
Sikkerhet og effekt av OBV+PTV+RTV og DBV med ribavirin ble studert i 24 uker hos
34 HCV genotype 1 infiserte levertransplanterte som var minst 12 månender etter
transplantasjon ved inklusjon. 97,1% oppnådde SVR 12.
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Pasienter med genotype 4
PEARL-I-var en randomisert, global multisenter, åpen studie utført med 135 voksne med
kronisk hepatitt C-infeksjon genotype 4 uten cirrhose som var behandlingsnaive eller som
ikke oppnådde SVR med tidligere behandling med pegIFN/RBV. Beandlingsnaive
pasientene ble randomisert i forholdet 1:1 for å få behandling med OBV+PRV+RTV +/RBV i 12 uker. Hos behandlinsgnaive pasienter uten cirrhose ga OBV+PRV+RTV + RBV
en SVR rate på 100% (42/42).
2.2

Legemiddelverkets vurdering av tilsendt klinisk dokumentasjon

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO)1
Studiepopulasjon (GT1) i forhold til omsøkt pasientgruppe
Studiepopulasjonene ser i hovedsak ut til å gjenspeile norsk pasientpopulasjon.
Gjennomsnittsalder er imidlertid høyere i studiene enn i norsk populasjon, og økende alder
er forbundet med dårligere effekt av HCV-behandling. Hvis man ser på alder alene, kan det
derfor forventes vel så gode SVR-rater hos norske pasienter som vist i studiene.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis
Det antas at dosering og behandlingsvarighet for OBV/PRV/RTV + DBV generelt vil være
i samsvar med de omtalte fase III studiene og godkjent preparatomtale. Basert på utkast til
veileder i regi av Legeforeningen (4), kan det ikke utelukkes at behandlingslengden for nye
direkte virkende antivirale (DAA) legemidler vil avvike noe fra godkjente preparatomtaler.
Komparator i forhold til klinisk praksis
I de kliniske studiene er sammenlikningsalternativene for OBV/PRV/RTV + DBV + RBV
enten placebo eller OBV/PRV/RTV + DBV uten RBV. Det er ikke utført direkte
sammenliknende studier av OBV/PRV/RTV + DBV mot andre nye direktevirkende
antivirale (DAA) legemidler.
Resultater/utfallsmål (endepunkter)
Primært endepunkt i de kliniske studiene med OBV/PRV/RTV + DBV er SVR12 som er i
tråd med anbefalte retningslinjer fra EMA.
2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen
Den kliniske dokumentasjonen for genotype 1 bygger på ca. 2300 pasienter med kronisk
HCV fra RCT’er i fase III. Legemiddelverket har vurdert studiene med behandlingsnaive
pasienter (SAPPHIRE I, PEARL III og IV samt TURQUOISE II). Studiene hadde
placebokontrollert eller aktive kontrollarmer. Hovedandel av studiene var dobbel blindet
mens studien på cirrhotikere var åpen.
1

Patients, Intervention, Comparator, Outcome
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Studiene er gjennomført med god metodologi og analysene er utført i «intention-to-treat»
(ITT) populasjonen. Pasienter var for en stor del representative for populasjonen som det
søkes refusjon for. Dosering og behandlingsvarighet er iht. godkjent preparatomtale og
antatt bruk i klinisk praksis. Valg av utfallsmål er i samsvar med godkjente standarder for
kliniske studier med Hepatitt C legemidler. Gjennomgående er SVR-rater fra relativt sett
små subgrupper innen studiene, og den effektive utvalgsstørrelsen blir dermed mindre enn
hva studienes totalpopulasjon antyder.
2.2.3 Oppsummering
De kliniske studiene viser at en svært stor andel av pasientene med genotype 1 som
behandlet med OBV/PRV/RTV + DBV ikke lenger har målbare virusnivåer i plasma 12
uker etter avsluttet behandling. Behandlingseffekten ved kronisk HVC infeksjon oppnås
både hos ikke-cirrotikere og cirrotikere. Ikke-cirrotikere med genotype 1b kan behandles i
12 uker med OBV/PRV/RTV + DBV uten RBV. Optimal behandling hos genotype 1a
og/eller cirrotikere krever tillegg av RBV og for cirrotikere med genotype 1a anbefales
forlenget behandling i 24 uker.

3

KRITISK VURDERING AV ØKONOMISK ANALYSE

3.1 Modell, metode og forutsetninger
Søker har benyttet en Markov kjede-modell adaptert fra Lindgren et al 2007 (5) for å
beskrive utviklingen av HCV i et livstidsperspektiv. Modellstrukturen er vist i figur 1.
Pasienter går inn i modellen og starter behandling i en av tre fibrosestadier: mild (F0-F1),
moderat (F2-F3) eller kompensert cirrhose (F4).
Etter antiviral behandling kan pasientene enten oppnå SVR også inn i tilstandene
«recovered» eller ikke respondere på behandling. De pasientene som ikke oppnår SVR
følger et naturlig forløp av HCV med risiko for dekompensert cirrhose (DCC),
hepatocellulært karsinom (HCC) og behov for levertransplantasjon. Disse tilstandene
innebærer høyere kostnader, lavere livskvalitet og høyere dødelighet.
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Figur 1: Modellstruktur

Sykluslengden i modellen er ett år. Ved slutten av hver syklus har pasientene en
sannsynlighet for å bevege seg fra en helsetilstand til en annen.
3.1.1 Overgangssannsynligheter
Legemiddelverket har fastsatt overgangssannsynligheter som skal brukes mellom
helsetilstandene i analysene av alle de nye HCV-legemidlene. Dette for å bidra til
konsistens på tvers av vurderingene. Se avsnitt 3.1.1 i hovedrapporten. I modellen for
OBV/PRV/RTV + DBV er overgangssannsynlighetene både fra mild F0-F1 til moderat
fibrose (F2-F3) og videre til kompensert cirrhose (F4) satt lik 3,7 % per år.
3.1.2 Analyseperspektiv
Se hovedrapport. Det er kun direkte kostnader som er inkludert i analysene.
3.1.3 Pasientpopulasjonen
Se i hovedrapporten.
3.1.4 Intervensjon og komparator
Søker har levert analyser for behandlingsnaive og behandlingserfarne pasienter med
genotype 1 (1a og 1b), og genotype 4. Det er gjennomført analyser der OBV/PRV/RTV +
DBV (Viekirax/Exviera) sammenliknes med en rekke behandlingsalternativer å bla. SOF+
Peg INF + RBV, LDV/SOF (Harvoni), SOF (Sovaldi) + DBV (Daclinza), SOF (Sovaldi) +
SIM (Olysio) og ingen behandling.
Hovedkomparator vurderes å være LDV/SOF (Harvoni).
Legemiddelverket har vurdert at SOF + pegINF + RBV er kostnadseffektiv behandling av
behandlingsnaive pasienter med GT1, se Appendiks Sovaldi. SOF + pegINF + RBV
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vurderes derfor å være et sammenlikningsalternativ for pasienter med GT1 som antas å
tolerere interferon.
De sammenligningene Legemiddelverket mener er mest relevante for norsk klinisk praksis
og som er vurdert nærmere, er oppgitt i tabell under.
Intervensjon og komparator
Populasjon

Intervensjon

Komparator (REF)

Genotype I
Behandlingsnaive uten
cirrhose (F0-F3)

OBV+PRV+RTV+DBV +/- RBV
12 uker
(Kildedata:
PEARL III, IV
SAPPHIRE-I)

LDV/SOF i 8/12 uker
(Kildedata: ION-3, ION-1)

SOF + pegINF + RBV
12 uker
(Kildedata: NEUTRINO)
Ingen behandling
Genotype 1
Behandlingnaive med cirrhose
(F4)

OBV+PRV+RTV+DBV + RBV
12/24 uker
(Kildedata: TURQUOISE-II)

LDV/SOF 12 uker
(Kildedata: ION-1)

SOF + pegINF + RBV
12 uker
Ingen behandling

Behandlingslengde for pasienter uten cirrhose i base case
OBV/PRV/RTV + DBV gis sammen med RBV for GT1a og uten RBV for GT1b i 12 uker.
For LDV/SOF har søker på bakgrunn av forskrivninger i USA antatt at 26 % av pasientene
får 8 uker behandling og at resten får 12 ukers behandling. SOF + pegINF2a + RBV gis i
12 uker.
Behandlingslengde for pasienter med cirrhose
OBV/PRV/RTV + DBV gis sammen med RBV i 12 eller 24 uker. Søker antar at totalt
78 % av pasientene med genotype 1 med cirrhose behandles i 12 uker. (Antar en fordeling
på GT1a/GT1b på 88/12 % og at 75 % av alle med GT1a behandles i 12 uker). I analysen
benyttes en behandlingslengde på 12 uker for LDV/SOF. SOF + pegINF2a + RBV gis i 12
uker.

201502512-X

LØ/LR

27-03-2015

side
14/22

3.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
Effekt:
Under er det vist hvilke SVR-rater som er brukt i søkers base case for hhv. intervensjon og
komparator i analysene, og hvilke kilder disse er hentet fra.
Genotype 1, behandlingsnaive: Søkers base-case
Søkers basecase
Behandling

Fibrosegrad

Kilde
SVR

Intervensjon
OBV+PTV+RTV+DBV +
RBV

F0-F1

97,3 %

F2-F3

97,3%

Estimert på bakrunn av samleanalyser fra SAPPHIRE I,
PEARL III og IV

F4

94,8%

TURQUOISE -II

F0-F1

95,8%

F2-F3

96,2%

Estimert på bakgrunn av samleanalyser fra ION-1 og
ION-3
Estimert på bakgrunn av samleanalyser fra ION-1 og
ION-3

Komparatorer

LDV/SOF

F4

SOF + pegINF + RBV

F0-F1
F2-F3
F4

Ingen behandling

F0-F4

95,6%

ION- 1

91,7 %
80,8 %
0%

NEUTRINO
I analysen antas ingen spontan remisjon ved kronisk
HCV (SVR=0%)

SVR ratene for LDV/SOF og SOF+pegINF + RBV er i samsvar med ratene benyttet i de
innsendte helseøkonomiske analysene for LDV/SOF (Harvoni) og SOF (Sovaldi).
For nærmere vurdering av kvalitet på de kliniske studiene for LDV/SOF (ION-1 og ION-3)
og SOF+pegINF + RBV (NEUTRINO) og SVR rater benyttet i analyser for LDV/SOF og
SOF, se appendiks Harvoni/Sovaldi.
Bivirkninger:
Det er også beregnet et nyttetap under de ulike behandlingene knyttet til bivirkninger
(anemi, utslett, depresjon, neutropeni) som er kjente spesielt ifm peg INF behandling.
Nyttetapet er beregnet på bakgrunn av bivirkningsdata fra de respektive fase 3 studiene.
Redusert helsegevinst ifm. bivirkninger betyr lite for resultat av analysen. For alternativet
«ingen behandling» antas ingen behandlingsrelaterte bivirkninger.
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Helsenytte:
Legemiddelverket har bedt om at de samme nyttvektene for helsetilstander blir benyttet i
analysene for alle de nye HCV legemidlene. Dette for å bidra til konsistens på tvers av
vurderingene. Se hovedrapporten.
3.1.6 Kostnader (input data)
Legemiddelkostnader
Tabellen under viser de totale legemiddelkostnadene for ulike behandlingsregimer i søkers
base case. I modellen benyttes faktisk behandlingsvarighet i studiene til å estimere de
totale behandlingskostnadene og varighet kan være noe lavere enn behandlingsvarighet iht.
preparatomtalene oppgitt i tabellen nedenfor. Det tas ikke hensyn til svinn.
Tabell 1 Totale legemiddelkostnader per behandling. AUP ekskl. mva
Populasjon

Genotype 1
u/ cirrhose
(F0-F3)

Genotype 1
m/cirrhose
(F4)

Intervensjon

Komparator

OBV/PRV/RTV + DBV -/+RBV
12 uker (84 dager)
NOK 375 532 - 384 318

LDV/SOF, 8 uker NOK 280 417
LDV/SOF, 12 uker NOK 420 625
SOF + pegINF2a + RBV,
12 uker NOK 382 460
Ingen behandling
NOK 0

OBV/PRV/RTV + DBV -/+ RBV
12 uker (84 dager) NOK 375 532384 318
24 uker (168 dager) -/+ RBV
NOK 751 065 - 768 883

LDV/SOF 12 uker NOK 420 625
LDV/SOF 24 uker NOK 841 252
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker NOK 382 460
Ingen behandling
NOK 0

Bivirkningskostnader
Ressursbruk og enhetskostnader for behandling/oppfølging av en del bivirkninger (anemi,
utslett, depresjon, neutropeni, trombocytopeni) er inkludert. Data for ressursbruk og
kostnader er i hovedsak hentet fra norske datakilder (IFS Helsedirekoratet,
Dnlf:Normaltariff for fastleger og legevakt, Legemiddelverktes prisdatabase). Ressursbruk
og kostnader ved bivirkninger betyr lite for resultatene.
Monitoreringskostnader
Under behandling med enten OBV/PRV/RTV + DBV eller behandlingsalternativene
påløper det kostnader for:
1. Diagnostisering av HCV (kun for behandlingsnaive pasienter).
2. Undersøkelse for å bestemme grad av fibrose.
3. Monitorering under behandlingen.
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Beregnede monitoreringskostnader under behandlingen avhenger av behandlingsvarighet
og fibrosegrad. Estimerte kostnader er basert på ekspertuttalelser ifm. en analyse utført av
Oslo Economics (6). Monitoreringskostnadene betyr lite for resultatet.
Helsetilstandskostnader:
Se hovedrapporten.
Indirekte kostnader
Indirekte kostnader er ikke inkludert i analysen. Se hovedrapporten.
3.2

Resultater

Søkers basecase, behandlingsnaive GT1
Tabellen under viser resultatene av søkers basecase uten produksjonsvirkninger.
Populasjon

Genotype
1
ikke
cirrhose
(F0-F3)

Intervensjon

Komparator

OBV/PRV/RTV +
DBV +/- RBV
12 uker

LDV/SOF
8 eller 12 uker
(26% behandles i 8
uker)
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker

Inkr.

Inkr.

IKER

Kostnader (NOK)

QALY

-4 246

0.03

OBV+PTV+RTV/
DBV dominant

-4 108

0.21

207 560

2.69

OBV+PTV+RTV/
DBV dominant
77 079

-31 639

-0.03

1,054,003#

-82 228

0.67

-192 835

4.03

OBV+PTV+RTV/
DBV dominant
OBV+PTV+RTV/
DBV dominant

Ingen behandling

Genotype
1
med
cirrhose
(F4)

OBV/PRV/RTV +
DBV + RBV
12/24 uker
*Antar at 78%
av genotype 1
blir behandlet i
12 uker

LDV/SOF
12 eller 24 uker
Antar at 100%
behandles i 12 uker
SOF + pegINF2a + RBV
12 uker
Ingen behandling

*Antar en fordeling mellom GT1a/GT1b på 88%/12 % og at 75% av alle med GT1a
behandles i 12 uker, resten av GT1a behandles i 24 uker. Alle med GT1b behandles i 12
uker
# OBV/PRV/RTV + DBV er et noe rimeligere alternativ enn LDV/SOF, men har også noe dårligere
effekt. Både størrelse og retning på inkrementell QALY er imidlertid svært usikker.

Genotype 4
Både LDV/SOF og SOF+peg INF+ RBV har vist SVR rater på 100% SVR i samsvar med
OBD+PDV+RTV for ikke cirrotikere. Dokumentasjon for LDV/SOF og SOF+peg INF+
RBV er imidlertid fra mindre pasientutvalg enn for OBD+PDV+RTV (se appendiks
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Sovaldi/Harvoni). Ved sammenlikning av rene legemiddelkostnader vil alternativet med
interferon (SOF+peg+INF+RBV ) ha tilsvarende legemiddelkostnad som
OBD+PDV+RTV, mens LDV/SOF ligger 35 000- 70 000 høyere i pris for hhv 12 og 24
ukers behandling.
3.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
Søker har for hver av indikasjonene levert en rekke sensitivitetsanalyser: deterministiske
analyser (DSA) med tornadodiagram, probabilistiske analyser (PSA) og alternative
scenarier.
Parametere som er viktige for resultatene, er legemiddelkostnader for OBV/PRV/RTV +
DBV, LDV/SOF, SOF+pegINF+RBV, SVR-rater, andel pasienter med cirrhose,
overgangssannsynligheter og økning i helsenytte for pasienter som oppnår SVR etter
behandling.

4

KRITISK VURDERING AV INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE

Se hovedrapport for en generell vurdering av PICO, modellstruktur, kostnader etc.
4.1 Modellstruktur
Modellstrukturen vurderes som relevant og er basert på en tidligere publisert Markovmodell (5). Den skiller seg fra de andre modellene som er vurdert bl.a, ved at det
differensieres mer på fibrosegrad og mellom genotype 1a/1b.
4.2

Effekt- og helsenyttedata i modellen

Effektdata
Effektsammenlikningene mot LDV/SOF og SOF + pegINF+RBV er basert på ujusterte
indirekte sammenlikninger. Siden SVR ratene stort sett ligger innenfor samme prosentvise
intervall for de ulike legemidlene og i aktuelle undergrupper av pasienter, har
Legemiddelverket unntaksvis godtatt slike analyser. Både betydningen og retningen av den
relative effekten blir usikker. Det er ikke statistisk eller designmessig grunnlag for å kunne
hevde superioritet legemidlene seg imellom.
Effektanalysen mot «ingen behandling» er basert på antagelsen om at SVR= 0 noe som
virker rimelig når tilstanden som behandles er kronisk HCV infeksjon.
4.2.1 OBV/PRV/RTV + DBV vs LDV /SOF
Legemiddelverket vurderer at behandlingsregimene har likeverdig effekt hos
behandlingsnaive pasienter med HCV GT1 og at det ville vært tilstrekkelig å gjøre en
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kostnadsminimseringsanalyse mot LDV/SOF; Dokumenterte SVR rater fra kliniske studier
støtter opp om at det er marginale effektforskjeller mellom OBV/PRV/RTV + DBV og
LDV/SOF. Dette understøttes i kostnad-per-QALY analysen, der estimerte forskjeller i
QALY over et livstidsperspektiv er hhv. 0,03 i favør av OBV/PRV/RTV + DBV for ikkecirrotikere og 0,03 i favør av LDV/SOF for cirrotikere.
Behandlingsvarigheten er avgjørende for resultatene av analysen der OBV/PRV/RTV +
DBV sammenliknes med LDV/SOF:
Behandlingsvarighet - pasienter uten cirrhose
LDV/SOF gis i 8 uker til behandlingsnaive pasienter uten cirrhose iht preparatomtale (se
appendiks, Harvoni). OBV/PRV/RTV + DBV +/- RBV gis i 12 uker i iht preparatomtale.
Søker har på bakgrunn av forskrivninger i USA antatt at 26% av pasientene får 8 ukers
behandling med SOF/LDV og at resten får 12 ukers behandling.
Behandlingsvarighet for LDV/SOF kan varieres i modellen og resultat der hhv. 10% og
90% har 8 ukers behandling er vist i tabellen nedenfor.
Sensitivitetsanalyse: Behandlingsvarighet av sammenlikningsalternativ LDV/SOF:
Populasjon

Genotype
1
ikke
cirrhose
(F0-F3)
Genotype
1
ikke
cirrhose
(F0-F3)

Intervensjon

Komparator

Inkr.

Inkr.

Kostnader (NOK)

QALY

IKER

OBV/PRV/RTV +
DBV +/- Ribavirin
12 uker

LDV/SOF
8 eller 12 uker
(90% behandles i 8
uker)

81 504 kr

0,066

1 234 909 kr

OBV/PRV/RTV +
DBV +/- Ribavirin
12 uker

LDV/SOF
8 eller 12 uker
(10% behandles i 8
uker)

-25 684 kr

0,02

OBV/PRV/RTV +
DBV dominant

Norske kliniske eksperter anslår imidlertid at en andel på 75 % -100 % vil få 8 ukers
behandling med LDV/SOF. Med dette anslaget er LDV/SOF kostnadseffektivt
sammenliknet med OBV/PRV/RTV + DBV.
I en forenklet kostnadsminimeringsanalyse fremkommer forskjellen i rene
legemiddelkostnader for de to behandlingsalternativene under avsnitt for
legemiddelkostnader. For pasienter som er aktuelle for 12 ukers behandling er
OBV/PRV/RTV + DBV et noe rimeligere behandlingsalternativ (ca 35 000 - 45 000 NOK
-/+ RBV), enn LDV/SOF.
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Behandlingsvarighet - pasienter med cirrhose
OBV/PRV/RTV + DBV gis i analysen sammen med RBV i 12 eller 24 uker. Iht. SPC er
behandlingslengden 12 uker for genotype 1b og 24 uker for genotype 1a. For GT1 a kan
behandlingslengde reduseres til 12 uker dersom følgende tre fordelaktige baselinekriterier
er tilstede: AFP < 20 ng/ml, blodplater ≥ 90 x 109/l og albumin ≥ 35 g/l). Det antas en
fordeling mellom GT1a/GT1b på 12%/88% som er i samsvar med data fra FHI (7) En
nylig publisert studie anslår fordelingen til å være GT1a 50% og GT1b 50% (8).
Det antas videre 75 % av alle med GT1a behandles i 12 uker, resten av GT1a behandles i
24 uker. Dette er basert på tilbakemeldinger søker har fått fra kliniske eksperter som oppgir
at det kun være null respondere, anslagsvis 25% som blir behandlet i 24 uker. Estimatet på
at totalt 78% av GT1 behandles i 12 uker er antagelig konservativt hvis fordelingen av
GT1a/GT1b er nærmere 50/50.
I analysen benyttes en behandlingslengde på 12 uker for LDV/SOF for behandlingsnaive
pasienter. Behandlingslengde iht. SPC er 12 eller 24 uker, hvor 12 uker kan vurderes for
pasienter som anses å ha lav risiko for klinisk sykdomsprogresjon og som har alternativer
for påfølgende rebehandling. Behandlingslengde på 12 uker, for behandlingsnaive
pasienter med kompensert cirrhose, er i samsvar med anslag fra norske klinikere.
I en forenklet kostnadsminimeringsanalyse fremkommer forskjellen i rene
legemiddelkostnader for de to behandlingsalternativene ved 12 og 24 uker under avsnitt for
legemiddelkostnader.
4.2.2 OBV/PRV/RTV + DBV vs. SOF + peg INF+ RBV
For SOF + pegINF +RBV er SVR ratene i analysen i samsvar med SVR rater i
helseøkonomiske analyser for SOF og LDV/SOF (Appendiks Sovaldi/Harvoni).
Størrelsen og retningen av den relative effektforskjellen mellom behandlingsalternativene
er usikker da den er basert på indirekte, ujusterte sammenlikninger. Legemiddelverket
mener imidlertid at det ikke er grunnlag for å tro at behandling med OBV/PRV/RTV +
DBV gir dårligere SVR enn behandling med SOF + pegINF + RBV i 12 uker.
På forespørsel fra Legemiddelverket er det utført en «worst-case» sensitivitetsanalyse der
effekten er basert på laveste SVR rate (nedre verdi i 95% KI) for OBV/PRV/RTV + DBV
og høyeste SVR rate (høyeste verdi i 95% KI) for SOF+pegINF + RBV:
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Sensitivitetsanalyse: Variasjon i SVR rater
Intervensjon

Komparator

Inkr.

Inkr.

Kostnader

QALY

IKER

(NOK)
OBV/PRV/RTV + DBV +/Ribavirin
12 uker
Ikke cirrhose
Laveste SVR (97%)
OBV/PRV/RTV + DBV +/Ribavirin
12 uker /24 uker
Cirrhose

SOF+pegINF+RBV 12 uker

3,926

0.08

Kr 46,874

2,760

0.08

Kr 33,437

Høyeste SVR (95,2%)

SOF+pegINF+RBV 12 uker
Høyeste SVR (91,5%?)

Laveste SVR (92,8%)

I worst-case scenarioet har de totale kostnadene for OBV/PRV/RTV + DBV vs.
SOF+pegINF+RBV økt, og forskjellen i helsegevinst er redusert. OBV/PRV/RTV + DBV
er ikke lenger dominant slik som i base case, men IKER ligger i underkant av NOK
50 000.
Behandlingsvarighet
SOF + pegINF + RBV gis i 12 uker i analysen både for pasienter med og uten cirrhose.
Preparatomtalen oppgir at det bør vurderes å forlenge behandlingen opp til 24 uker for
pasienter med faktorer som er forbundet med lavere respons, f.eks. fremskreden
fibrose/cirrhose, høye viruskonsentrasjoner ved baseline, svarte personer, IL28B av nonCC genotype, tidligere nullrespons på pegINF og RBV. Kliniske eksperter estimerer at i
underkant ¼ av pasientene som behandles i klinisk praksis vil trenge behandling i 24 uker.
Da pasientene i denne analysen er behandlingsnaive, ikke-cirrhotikere eller pasienter med
kompensert cirrhose, virker det rimelig at det benyttes en behandlingsvarighet på 12 uker i
analysen.
OBV/PRV/RTV + DBV gis i samme behandlingslengde som under sammenlikningen med
LDV/SOF. Se vurdering under 3.2.1.
Anslagene for behandlingsvarighet i base case virker rimelige både for OBV/PRV/RTV +
DBV og SOF+pegINF+RBV. Sensitivitets/worst-case analyser med SVR støtter opp om
at OBV/PRV/RTV + DBV er et mer kostnadseffektivt alternativ enn SOF + pegINF +
RBV.
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OPPSUMMERING FOR OMBITASAVIR/PERITAPREVIR/RITONAVIR +
DASABUVIR (VIEKIRAX/EXVIERA)

OBV/PRV/RTV + DBV vs. LDV/SOF
Legemiddelverket vurderer at OBV/PRV/RTV + DBV og LDV/SOF har likeverdig effekt
hos behandlingsnaive pasienter med HCV GT1, og at det ville vært tilstrekkelig å gjøre en
kostnadsminimeringsanalyse. Legemiddelkostnad/behandlingsvarighet blir avgjørende:


I kostnadsminimeringsanalyser der OBV/PRV/RTV + DBV gis i 12 uker og
LDV/SOF i 8 uker hos pasienter uten cirrhose er LDV/SOF et vesentlig rimeligere
behandlingsalternativ enn OBV/PRV/RTV + DBV.



I en kostnadsminimeringsanalyse for pasienter som er aktuelle for 12 ukers
behandling er OBV/PRV/RTV + DBV et noe rimeligere behandlingsalternativ enn
LDV/SOF.



Doseringsregimet for OBV/PRV/RTV + DBV innebærer at pasientene må ta 3
tabletter morgen og 1 tablett kveld. Tillegg av RBV innebærer at det legges til enda
4-5 tabletter daglig fordelt på to doser. LDV/SOF doseres med 1 tablett daglig for
den aktuelle pasientgruppen og som hovedregel uten RBV iht. preparatomtalen.

OBV/PRV/RTV + DBV vs. SOF+pegINF+RBV
Størrelsen og retningen av den relative effektforskjellen mellom OBV/PRV/RTV + DBV
og SOF+pegINF +RBV er usikker da denne er basert på indirekte, ujusterte
sammenlikninger. OBV/PRV/RTV + DBV har både lavere kostnader og bedre
helsegevinst vs. SOF+pegINF+RBV (dominant alternativ). I «worst case»
sensitivitetsanalyser, der effekten er basert på laveste og høyeste SVR rate (fra 95% KI) for
hhv OBV/PRV/RTV + DBVog SOF+pegINF + RBV, er ikke lenger OBV+PRV+RTV+
DBV dominant, men IKER vs. SOF+pegINF + RBV i et slikt scenario ligger i underkant
av NOK 50 000.


OBV/PRV/RTV + DBV vurderes å være et kostnadseffektivt alternativ
sammenliknet med SOF+pegINF+RBV både for pasienter med kompensert
cirrhose og uten cirrhose.
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Antall pasienter
Scenario 1
GT1 (40%)
GT2 (10%)
GT3 (50%)
Scenario 2 Maks kap
Snittpris 1 (400 000)
GT1 (40%)
GT2 (10%)
GT3 (50%)
budsjett 1
budsjett maks kap
Snittpris 2 (500 000)
GT1 (40%)
GT2 (10%)
GT3 (50%)
budsjett 2
budsjett maks kap
Snittpris 3 (750 000)
GT1 (40%)
GT2 (10%)
GT3 (50%)
budsjett 3
budsjett maks kap

2014 2015
1 000
400
100
500
0

LØ/LR

27-03-2015

2016
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2017

1 200
480
120
600
2250

1 440
576
144
720
2700

160 000 000
40 000 000
200 000 000
400 000 000
-

192 000 000
48 000 000
240 000 000
480 000 000
900 000 000

200 000 000
50 000 000
250 000 000
500 000 000
300 000 000
75 000 000
375 000 000
750 000 000
-

2018
1 728
691
173
864
3240

2019
2 074
829
207
1 037
3888

2 488
995
249
1 244
4666

230 400 000
57 600 000
288 000 000
576 000 000
1 080 000 000

276 480 000 331 776 000
69 120 000
82 944 000
345 600 000 414 720 000
691 200 000 829 440 000
1 296 000 000 1 555 200 000

398 131 200
99 532 800
497 664 000
995 328 000
1 866 240 000

240 000 000
60 000 000
300 000 000
600 000 000
1 125 000 000

288 000 000
72 000 000
360 000 000
720 000 000
1 350 000 000

345 600 000 414 720 000
86 400 000 103 680 000
432 000 000 518 400 000
864 000 000 1 036 800 000
1 620 000 000 1 944 000 000

497 664 000
124 416 000
622 080 000
1 244 160 000
2 332 800 000

360 000 000
90 000 000
450 000 000
900 000 000
1 687 500 000

432 000 000
108 000 000
540 000 000
1 080 000 000
2 025 000 000

518 400 000 622 080 000
129 600 000 155 520 000
648 000 000 777 600 000
1 296 000 000 1 555 200 000
2 430 000 000 2 916 000 000

746 496 000
186 624 000
933 120 000
1 866 240 000
3 499 200 000
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Andeler fibrosegrad
Scenario 1
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)
Scenario 2 (Maks kap.)
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)

2014
600
180
120
300
400
220
100
-
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2015
720
216
144
360
480
264
120

2016
864
259
173
432
576
317
144

2017
1 037
311
207
518
691
380
173

2018
1 244
373
249
622
829
456
207

2019
1 493
448
299
746
995
547
249

1 350
405
270
675
900
495
225

1 620
486
324
810
1 080
594
270

1 944
583
389
972
1 296
713
324

2 333
700
467
1 166
1 555
855
389

2 799
840
560
1 400
1 866
1 026
467
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Budsjett
Snittpris 1 (400 000)
Scenario 1
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)
Scenario 2 Maks kapasitet
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)

2014
240 000 000
72 000 000
48 000 000
120 000 000
160 000 000
88 000 000
40 000 000

2015
288 000 000
86 400 000
57 600 000
144 000 000
192 000 000
105 600 000
48 000 000

2016
345 600 000
103 680 000
69 120 000
172 800 000
230 400 000
126 720 000
57 600 000

2017
414 720 000
124 416 000
82 944 000
207 360 000
276 480 000
152 064 000
69 120 000

2018
497 664 000
149 299 200
99 532 800
248 832 000
331 776 000
182 476 800
82 944 000

2019
597 196 800
179 159 040
119 439 360
298 598 400
398 131 200
218 972 160
99 532 800

-

540 000 000
162 000 000
108 000 000
270 000 000
360 000 000
198 000 000
90 000 000

648 000 000
194 400 000
129 600 000
324 000 000
432 000 000
237 600 000
108 000 000

777 600 000
233 280 000
155 520 000
388 800 000
518 400 000
285 120 000
129 600 000

933 120 000
279 936 000
186 624 000
466 560 000
622 080 000
342 144 000
155 520 000

1 119 744 000
335 923 200
223 948 800
559 872 000
746 496 000
410 572 800
186 624 000
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Snittpris 2 (500 000)
Scenario 1
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)
Scenario 2 Maks kapasitet
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)

2014
300 000 000
90 000 000
60 000 000
150 000 000
200 000 000
110 000 000
50 000 000
-
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2015
360 000 000
108 000 000
72 000 000
180 000 000
240 000 000
132 000 000
60 000 000

2016
432 000 000
129 600 000
86 400 000
216 000 000
288 000 000
158 400 000
72 000 000

2017
518 400 000
155 520 000
103 680 000
259 200 000
345 600 000
190 080 000
86 400 000

2018
622 080 000
186 624 000
124 416 000
311 040 000
414 720 000
228 096 000
103 680 000

2019
746 496 000
223 948 800
149 299 200
373 248 000
497 664 000
273 715 200
124 416 000

675 000 000
202 500 000
135 000 000
337 500 000
450 000 000
247 500 000
112 500 000

810 000 000
243 000 000
162 000 000
405 000 000
540 000 000
297 000 000
135 000 000

972 000 000 1 166 400 000
291 600 000 349 920 000
194 400 000 233 280 000
486 000 000 583 200 000
648 000 000 777 600 000
356 400 000 427 680 000
162 000 000 194 400 000

1 399 680 000
419 904 000
279 936 000
699 840 000
933 120 000
513 216 000
233 280 000
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Snittpris 3 (750 000)
Scenario 1
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)
Scenario 2 Maks kapasitet
F0 - F1 (60%)
F2 (60% av 30%)
F3 (40% av 30%)
F2 - F3 (30%)
F2 - F4 (40%)
F3 - F4
F4 (10%)
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

450 000 000
135 000 000
90 000 000
225 000 000
300 000 000
165 000 000
75 000 000

540 000 000
162 000 000
108 000 000
270 000 000
360 000 000
198 000 000
90 000 000

648 000 000
194 400 000
129 600 000
324 000 000
432 000 000
237 600 000
108 000 000

777 600 000
233 280 000
155 520 000
388 800 000
518 400 000
285 120 000
129 600 000

933 120 000
279 936 000
186 624 000
466 560 000
622 080 000
342 144 000
155 520 000

1 119 744 000
335 923 200
223 948 800
559 872 000
746 496 000
410 572 800
186 624 000

1 012 500 000
303 750 000
202 500 000
506 250 000
675 000 000
371 250 000
168 750 000

1 215 000 000
364 500 000
243 000 000
607 500 000
810 000 000
445 500 000
202 500 000

1 458 000 000 1 749 600 000
437 400 000 524 880 000
291 600 000 349 920 000
729 000 000 874 800 000
972 000 000 1 166 400 000
534 600 000 641 520 000
243 000 000 291 600 000

2 099 520 000
629 856 000
419 904 000
1 049 760 000
1 399 680 000
769 824 000
349 920 000

-

