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FORORD 

Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning 

av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, 

etter søknad fra legemiddelfirmaene, hvorvidt et legemiddel skal tas opp i 

blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer fire faglige kriterier 

som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et legemiddel. Et 

legemiddel kan bare godkjennes for pliktmessig refusjon dersom:  

 

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.  

 

Blåreseptnemnda skal bistå Legemiddelverket med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i 

viktige refusjonssaker. Nemnda skal ikke gi anbefaling om refusjon i de enkelte sakene 

(Legemiddelforskriften § 14-17). Dette er særlig aktuelt i saker som gjelder terapeutiske 

nyvinninger som kan føre til vesentlige endringer i behandlingstilbudet og dermed også for 

ressursbruken. Nemnda bør alltid konsulteres dersom legemidlet hevdes å representere en 

vesentlig terapeutisk nyvinning (Legemiddelforskriften § 14-18). 

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

tilgjengelig for allmennheten (www.legemiddelverket.no). 

http://www.legemiddelverket.no/
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OPPSUMMERING 

Formål:  

Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for rivaroksaban (Xarelto) til forebygging av slag og 

systemisk emboli hos atrieflimmerpasienter etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om 

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

 

Medisinsk godkjent indikasjon: 

Forebyggelse av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne pasienter som gjennomgår 

elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 

 

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert 

atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, 

alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. 

Behandling av dyp venetrombose (DVT), og forebygging av tilbakevendende DVT og 

lungeemboli (LE) etter akutt DVT hos voksne. 

Denne rapporten og refusjonsvurderingen gjelder kun forebygging av slag og systemisk 

emboli ved atrieflimmer. 

 

Bakgrunn:  

Rivaroksaban er en selektiv direkte faktor Xa hemmer med oral biotilgjengelighet. 

Hemming av faktor Xa hemmer dannelsen av trombin og utviklingen av blodpropper i 

vener og arterier. 

 

Effekten av rivaroksaban på forebygging av slag og emboli ved atrieflimmer er undersøkt i 

en prospektiv, randomisert, dobbelt-blindet studie der rivaroksaban 20 mg gitt en gang 

daglig ble sammenlignet med justert dose warfarin (INR 2,0-3,0) til over 14 000 pasienter 

med ikke-valvulær atrieflimmer (ROCKET AF-studien). 

 

Søker har fremlagt en helseøkonomisk hovedanalyse der rivaroksaban sammenliknes med 

warfarin og en tilleggsanalyse der rivaroksaban og dabigatran sammenliknes. 

 

Legemiddelverket har i refusjonsvurderingen ikke vektlagt sammenlikning av rivaroksaban 

med dabigatran. Det finnes ingen kliniske studier der de to legemidlene er sammenliknet 

direkte. Ulikheter i design og pasientpopulasjon i kliniske studier som ligger til grunn for 

godkjent indikasjon for hvert av legemidlene gjør at effektresultatene ikke nødvendigvis 

kan sammenliknes direkte. Strukturen i de helseøkonomiske modellene, brukt i 

refusjonssøknadene for rivaroksaban og dabigatran, er i tillegg forskjellige. På oppdrag 
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fra Legemiddelverket, utarbeider Kunnskapssenteret en analyse som sammenlikner effekt 

og kostnadseffektivitet av de tre nye per-orale antikoagulasjonslegemidlene dabigatran, 

rivaroksaban og apiksaban. Rapport forventes i januar 2013. 

 

Resultat: 

Effekten i den aktuelle populasjonen av atrieflimmerpasienter i Norge er tilfredsstillende 

dokumentert gjennom resultatene i ROCKET AF studien, selv om det sannynligvis oppnås 

noe bedre INR-kontroll for warfarinbehandlede pasienter i Norge enn det 

gjennomsnittstallene i ROCKET AF tilsier. I ROCKET AF studien var rivaroksaban like 

effektiv som warfarin mht. å forebygge slag og systemisk emboli. Forekomst av det 

primære sikkerhetsendepunktet «alvorlige blødninger» og «ikke-alvorlige klinisk relevante 

blødninger» var lik i de to behandlingsgruppene. Det var færre intrakranielle og fatale 

blødninger i rivaroksabangruppen. 

 

Den helseøkonomiske analysen som er fremlagt av søker, dekker etter Legemiddelverkets 

syn de fleste viktige aspekter for å belyse kostnadseffektiviteten av rivaroksaban i gitt 

pasientpopulasjon. 

 

Det er tatt utgangspunkt i et scenario der rivaroksaban gis iht. godkjent preparatomtale dvs. 

20 mg én gang daglig. Warfarin er dosejustert til INR mellom 2-3 og i hovedanalysen 

benyttes effektestimater fra totalpopulasjonen i ROCKET AF der warfarinpasientene 

hadde en gjennomsnittlig TTR (tid i terapeutisk intervall, INR 2-3) på 55%. 

 

På forespørsel fra Legemiddelverket har søker justert en del av forutsetningene i sin 

hovedanalyse. Dette gjelder kostnader knyttet til INR målinger/ kontroller og kostnader 

knyttet til hjerneslag og hjerteinfarkt. Dette skyldtes et ønske om konsistens ift. 

Legemiddelverkets beregninger i refusjonsvurderingen av dabigatran. 

 

I den justerte hovedanalysen fremstår rivaroksaban som kostnadseffektiv behandling 

sammenliknet med warfarin med en kostnad per kvalitetsjusterte leveår (IKER) på 231 824 

NOK. Hovedanalysen er utført med effektdata fra «intention–to-treat» (ITT) populasjonen 

i ROCKET AF. Tilsvarende analyser der effektdata er hentet fra «safety-on-treatment» 

populasjonen gav en IKER på 127 298 NOK. Både kostnader og QALYs er diskontert med 

4 % per år. Legemiddelkostnadene er betydelig høyere for rivaroksaban enn for warfarin. I 

analysen oppveies disse kostnadene langt på vei av innsparte kostnader til INR-

monitorering og noe lavere kort- og langtidskostnader knyttet til kliniske hendelser, 

hovedsaklig blødninger.  

 

Hovedscenarioet er gjort i et begrenset samfunnsperspektiv der produksjonsvirkninger og 

reisekostnader er inkludert. I tillegg er det gjort analyser i et mer begrenset/konservativt 

perspektiv der produksjonsvirkninger og reisekostnader ikke er inkludert. Dette er i 

henhold til Legemiddelverkets helseøkonomiske retningslinjer. Resultatene er høyere 
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IKER i det mer konservative-perspektivet enn i samfunnsperspektivet. Resultatet 

tilsvarende hovedscenarioet i dette perspektivet er en IKER på 332 683 NOK.  

 

Da det ikke kan utelukkes at gjennomsnittspasienten i ROCKET AF fikk noe dårligere 

warfarinbehandling (suboptimal INR) sammenliknet med hva som generelt vil oppnås i 

norsk klinisk praksis, ba Legemiddelverket om supplerende analyser med utvalg fra senter 

i ROCKET AF med høyere TTR, der både effekt og blødningsestimater var justert. 

Resultatene indikerer at kostnadseffektiviteten for rivaroksaban reduseres noe når 

warfarinbehandling, målt iht. senter- TTR nivå, er bedre enn gjennomsnittet i ROCKET 

AF studien.  

 

Legemiddelverket ba om supplerende analyser for å belyse kostnadseffektivitet hos 

pasienter med ulik risiko for slag iht. CHADS2 skår, samt analyser hos pasienter med og 

uten tidligere slag. Rivaroksaban ser ut til å være kostnadseffektiv behandling 

sammenliknet med warfarin – på tvers av CHADS2 skår. Resultatene fra analysene med og 

uten tidligere slag er vanskelige å tolke da inklusjonskriteriene i studien gir en 

skjevfordeling av andre risikofaktorer i de to pasientgruppene.  

 

Søker har også gjort helseøkonomiske analyser der rivaroksaban blir sammenliknet med 

hhv. ASA og ingen behandling. Rivaroksaban kommer gunstigere ut i disse analysene enn 

i sammenlikningen med warfarin. Selv om disse analysene bygger på forutsetninger som er 

mer usikre enn hovedanalysene (bl.a på indirekte sammenlikninger av rivaroksaban med 

placebo og ASA), mener Legemiddelverket at det er sannsynlig at rivaroksaban er 

kostnadseffektivt sammenliknet med hhv. ASA og ingen behandling.  

 

Det er usikkerhet knyttet til overføringen av resultatene fra ROCKET AF til en praktisk 

klinisk virksomhet: 

- Det kan ikke utelukkes at gjennomsnittspasienten i ROCKET AF studien fikk noe 

dårligere warfarinbehandling sammenliknet med hva som generelt vil oppnås i 

norsk klinisk praksis.  

- Behandling med rivaroksaban skal ikke monitoreres. Dette forenkler behandlingen, 

men kan være av betydning for oppfølging og compliance i klinisk praksis. Etter 

Legemiddelverkets vurdering mangler det per i dag empiri for å tallfeste 

compliance for rivaroksaban og i hvilken grad en eventuell lavere compliance vil 

påvirke relativ risiko for hendelser sammenliknet med warfarin. 

 

Begge disse forholdene kan bidra til at effekt av rivaroksaban sammenliknet med warfarin 

i den kliniske studien er noe bedre enn hva som vil oppnås i praksis. 

 

Til tross for usikkerhet knyttet til noen av forutsetningene i analysene, mener 

Legemiddelverket at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at kostnadene ved bruk av 

rivaroksaban til forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med atrieflimmer 
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gitt i samsvar med godkjent indikasjon - står i et rimelig forhold til behandlingsmessig 

verdi og til kostnadene ved alternativ behandling. 

 

En vurdering av virkningene på folketrygdens legemiddelbudsjett tilsier at 

budsjettvirkningene blir godt over bagatellgrensen på 5 millioner kroner fem år etter 

innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Vedtak:  

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med rivaroksaban (Xarelto) oppfyller 

kriterier for forhåndsgodkjent refusjon til forebygging av slag og systemisk emboli hos 

pasienter med atrieflimmer. Både søker og Legemiddelverket er enige i at virkningene på 

folketrygdens legemiddelbudsjett vil være godt over bagatellgrensen på 5 millioner kroner 

i år 5 etter innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Den foreliggende søknaden om refusjon for rivaroksaban (Xarelto) oppfyller dermed ikke 

vilkårene i legemiddelforskriften § 14-15 første ledd og kan dermed ikke innvilges. 

Søknaden vil bli behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utredning oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet jf. § 14-32. 
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SØKNADSLOGG 

Refusjonssøker: Bayer  

   

Preparat:   Xarelto   

Virkestoff:  Rivaroksaban 

Indikasjon:    

Forebyggelse av venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne 

pasienter som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med 

ikke-klaffeassosiertatrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik 

som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes 

mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. 

Behandling av dyp venetrombose (DVT), og forebygging av 

tilbakevendende DVT og lungeemboli (LE) etter akutt DVT hos 

voksne. 

Denne rapporten og refusjonsvurderingen gjelder kun forebygging 

av slag og systemisk emboli ved atrieflimmer. 

 

ATC-nr:    B01AX06 

Søknadsprosess:  Søknad mottatt Statens legemiddelverk: 20-12-2011 

   Saksbehandling startet:   09-01-2012 

   Opphold i saksbehandlingen:   129 dager 

    

Vedtak fattet:     22-11-2012 

Innstilling sendt til departementet:  22-11-2012 

     Saksbehandlingstid:    202 dager 

    

Møter:  Det har vært avholdt ett arbeidsmøte med søker i løpet av 

søknadsprosessen.  
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ORDLISTE 

 

AF Atrieflimmer 

AMI Akutt hjerteinfarkt 

ASA Acetylsalisylsyre  

Aspirin Acetylsalisylsyre 

ECH Ekstrakraniell blødning (blødning annet sted enn i hjernen) 

HS Hemorragisk slag (hjerneblødning) 

ICH Intrakraniell blødning 

INR International normalized ratio 

IS Iskemisk slag (hjerneinfarkt) 

ITT Intention-to-treat 

mRS Modified Rankin scale 

NOAC 

SE 

Nyere per-orale antikoagulantia 

Systemisk emboli/embolisme  

SOT 

TIA 

Safety-on-treatment 

Transient ischemic attack (drypp) 

TTR Time in therapeutic range (for atrieflimmer er terapeutisk område:  

INR 2,0-3,0) 

 

VKA 

 

Vitamin-K antagonist (f.eks. warfarin) 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Slag og systemisk emboli som følge av atrieflimmer 

Atrieflimmer (AF) er den vanligste av hjerterytmeforstyrrelsene, og forekommer blant 1-2 

% av befolkningen i Europa (1). Anslagene for Norge varierer fra omlag 65000 (2) og til 

70- 82250 pasienter (3). Prevalensen er antatt å øke (dobles) de neste 50 år ettersom 

befolkningens alder øker. Hjerneslag er den mest fryktede komplikasjonen av atrieflimmer. 

Atrieflimmerassosierte hjerneslag er ofte fatale, og pasienter som overlever, får gjerne i 

større grad nedsatt funksjonsevne og nye slag enn pasienter med andre bakenforliggende 

årsaker til iskemiske hjerneslag (4).  

 

Ikke-valvulær atrieflimmer betegner tilfellene der rytmeforstyrrelsen forekommer uten at 

det foreligger mitralstenose eller at pasienten har kunstige hjerteklaffer.  

 

Kommentar: Hjerneslag, og den økte risikoen for hjerneslag som atrieflimmer innebærer, 

anses å oppfylle Legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht alvorlighet. 

1.2 Behandling 

Gjeldende nasjonale retningslinjer fra 2010 for behandling og rehabilitering ved hjerneslag 

(5) anbefaler legemiddelbehandling avhengig av pasientenes utgangsrisiko basert på 

CHADS2. CHADS2 er et mye benyttet ingssystem, og stratifiserer pasientenes grad av 

risiko på følgende måte: 

 

C Hjertesvikt (chronic heart failure) 1 poeng 

H Hypertensjon 1 poeng 

A Alder >75 år 1 poeng 

D Diabetes 1 poeng 

S2 Hjerneinfarkt eller TIA (stroke or TIA) 2 poeng 

 

De nasjonale retningslinjene anbefaler warfarinbehandling til pasienter med høy risiko (2-6 

poeng). Pasienter med moderat risiko (1 poeng) bør også vurderes for warfarinbehandling 

eller platehemmende behandling (ASA), mens pasienter med lav risiko (0 poeng) bør få 

profylakse med ASA. 

I retningslinjene utarbeidet av den europeiske kardiologiforeningen (ESC) 2010 ble 

ingssystemet CHA2DS2-VASc tatt i bruk (1). Ytterligere risikofaktorer tas med i 

betraktningen for hvorvidt pasienten skal ha antikoagulasjonsbehandling. Alder vektlegges 

i større grad (det gis 2 poeng for alder > 75 år, 1 poeng for > 65 år), kjønn – kvinne – gis 1 

poeng, de øvrige kategoriene gis poeng som i CHADS2.   
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C Hjertesvikt (chronic heart failure) 1 poeng 

H Hypertensjon 1 poeng 

A2 Alder > 75 år 2 poeng 

D Diabetes 1 poeng 

S2 Hjerneinfarkt eller TIA (stroke or TIA) 2 poeng 

V Vaskulær sykdom 1 poeng 

A Alder 65-75 år 1 poeng 

Sc Kjønn – kvinne (Sex category) 1 poeng 

 

CHADS-VASc differensierer mer blant lavrisikopasiente, slik at det i større grad defineres 

en «sann» lavrisikopopulasjon (0 poeng) der det ikke anbefales å gi antitrombotisk 

behandling. Terskelen for når antitrombotisk behandling skal igangsettes senkes.  

 

De nylig reviderte retningslinjene fra den europeiske kardiologiforeningen fra 2012 angir 

at behandling med VKA eller nyere per-orale antikoagulantia bør vurderers (Klasse II 

anbefaling) for pasienter med CHA2DS2-VASc= 1. Ved CHA2DS2-VASc ≥ 2 anbefales 

behandling med VKA eller nyere per-orale antikoagulantia med mindre det foreligger 

kontraindikasjoner (Klasse I anbefaling (4)). 

 

Retningslinjene omtaler nye per-orale antikoagulantia (NOAC) og anbefaler at disse, enten 

trombinhemmer (dabigatran) eller oral faktor Xa hemmer (rivaroksaban, apiksaban), bør 

vurderes fremfor dosejustert VKA for de fleste pasienter med ikke-valvulær AF (Klasse IIa 

anbefaling). Bruk av blodplatehemmere (ASA evt i kombinasjon med klopidogrel) bør 

begrenses til pasienter som ikke kan/vil behandles med orale antikoagulantia.  

 

Nye nasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling ved atrieflimmer som er mer i 

samsvar med de nyeste europeiske retningslinjene er under utarbeidelse og forventes 

publisert snarlig. 

 

 

 

Kommentar: Ved kronisk atrieflimmer er det som regel behov for livslang behandling. 

Legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht varighet anses som oppfylt. 

1.2.1 Behandling med rivaroksaban (Xarelto) 

Rivaroksaban er en svært selektiv direkte faktor Xa-hemmer med oral biotilgjengelighet. 

Hemming av faktor Xa blokkerer den indre og ytre reaksjonsvei i 

blodkoagulasjonskaskaden, og hemmer både dannelsen av trombin og utviklingen av 

tromber. Rivaroksaban hemmer ikke trombin (aktivert faktor II), og ingen effekt på 

blodplater er påvist. 
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Til forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-valvulær 

atrieflimmer og en eller flere risikofaktorer, har rivaroksaban godkjent to ulike styrker – 15 

mg og 20 mg (6).  

 

Dosering (6) 
Anbefalt daglig dose gitt som langtidsbehandling er 20 mg tatt som én kapsel en gang 

daglig. Dette er også anbefalt maksimal dose. 

 

For pasienter med moderat (kreatininclearance 30–49 ml/minutt) eller alvorlig 

(kreatininclearance 15–29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon er anbefalt dose 15 mg én gang 

daglig. Rivaroksaban skal brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt 

nyrefunksjon (kreatininclearance15–29 ml/minutt). Bruk hos pasienter med 

kreatininclearance <15 ml/minutt anbefales ikke.  

Rivaroksaban er kontraindisert hos pasienter med leversykdom forbundet med koagulopati 

og klinisk relevant blødningsrisiko. 

Koagulasjonsparametre trenger ikke overvåkes som klinisk rutine under behandling med 

rivaroksaban, dersom det er klinisk indisert kan hemostatisk status imidlertid vurderes ved 

testing. 

 

Bivirkninger (7) 

Sikkerheten til rivaroksaban er evaluert i åtte fase III-studier som inkluderte 16 041 

pasienter som ble eksponert for rivaroksaban. Pasientmaterialet omfatter alle de tre 

godkjente indikasjonene. Det ble rapportert uønskede hendelser som oppstod i forbindelse 

med behandling hos totalt ca. 73 % av pasientene som ble eksponert for minst én dose 

rivaroksaban. Ca. 24 % av pasientene fikk bivirkninger som utprøvere vurderte til å være 

forbundet med behandlingen. Hos pasienter behandlet forebyggende mot slag og systemisk 

emboli, ble blødninger av enhver type og alvorlighetsgrad rapportert med en hyppighet på 

28 per 100 pasientår, og anemi med en hyppighet på 2,5 per 100 pasientår. 

 

Spesielle interaksjoner (6) 

Xarelto anbefales ikke brukt hos pasienter som samtidig får systemisk behandling med 

azolantimykotika (som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) eller HIV-

proteasehemmere (f.eks. ritonavir). Disse virkestoffene er kraftige hemmere av både 

CYP3A4 og P-gp og kan derfor føre til en klinisk relevant økning i plasmakonsentrasjonen 

av rivaroksaban, og dermed økt blødningsrisiko  

Det må utvises forsiktighet ved samtidig behandling med legemidler som påvirker 

hemostasen, f.eks. ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), 

acetylsalisylsyre, blodplateaggregasjonshemmere eller andre antitrombotiske midler. 
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1.2.2 Behandling med komparator (warfarin) 

Warfarin har en bredere indikasjon enn rivaroksaban: 

 

Trombose og emboli: Tidsbegrenset behandling ved bl.a. akutt venetrombose og 

lungeemboli sammen med heparin eller lavmolekylært heparin, postoperativ trombose, 

akutt hjerteinfarkt (venetromboseprofylakse), som supplement til kirurgisk eller 

trombolytisk trombosebehandling og elektrokonvertering av atrieflimmer/flutter. 

Langtidsbehandling ved bl.a. residiverende venøs trombose og lungeemboli, klaffe- og 

karproteser (eventuelt i kombinasjon med acetylsalisylsyre), koronarsykdom, TIA 

(transitoriske iskemiske atakker) og perifere arterielle tromboser, sekundærprofylakse etter 

hjerteinfarkt og kronisk atrieflimmer (8). 

 

Ved atrieflimmer tilstrebes «moderat antikoagulasjon», dvs. INR 2,5 (2,0-3,0). Vanlig 

vedlikeholdsdose er 1-4 tabletter (2,5 – 10 mg), men det er store individuelle variasjoner. 

Hele dagsdosen tas på en gang, og til samme tid hver dag. 

 

Kontroll av behandling: Koagulasjon måles før behandlingen startes og kontrolleres jevnlig 

hos velinnstilte pasienter hver 4.-8. uke. Varigheten av behandlingen retter seg etter den 

kliniske tilstand. Behandlingen kan seponeres brått. 

 

Warfarin har et smalt terapeutisk vindu og en rekke medikamenter gir interaksjon med 

warfarin. Innhold av vitamin K i matvarer vil kunne motvirke warfarins effekt, slik at et 

stabilt innhold av vitamin K i kostholdet er viktig for kontrollert effekt. 

 

En oppdatert metaanalyse av Hart et al (9) anslår at warfarin justert til INR mellom 2 og 3 

reduserer risiko for slag med om lag 60 % blant atrieflimmerpasienter. 

 

Bivirkninger 

Antikoagulasjon er warfarins ønskede effekt ved terapeutisk bruk. Bivirkninger i form av 

blødninger er imidlertid hyppig rapportert. Blødninger som har ført til død, 

sykehusinnleggelse eller transfusjon er rapportert hos pasienter på langtidsbehandling med 

warfarin. 

1.2.3 Behandling med ASA/klopidrogel 

Behandling med acetylsalisylsyre (ASA) anslås å redusere risiko for slag med om lag 20 % 

blant atrieflimmerpasienter (9). I nye europeiske retningslinjer anbefales bruk av ASA og 

klopidrogel kun til en svært begrenset pasientgruppe (4). 

 

1.3 Mål på INR-kontroll 
 

Beregning av TTR (tid i terapeutisk område) 
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Siden warfarin har et smalt terapeutisk vindu, der for liten grad av antikoagulasjon (lav 

INR) gir økt risiko for tromboemboliske hendelser og for høy grad av antikoagulasjon (høy 

INR) gir økt risiko for blødninger, monitoreres INR hyppig hos pasienter som bruker 

warfarin. TTR (time in therapeutic range) er et mye brukt mål på INR-kontroll i kliniske 

studier, og kan brukes til å fastsette den andel av tiden en pasient har hatt INR verdier 

innenfor ønsket område (for eksempel 2,0 til 3,0). En mye brukt metode er Rosendaal  

metoden (10), der interpolering mellom pasientenes individuelle punktmålinger benyttes 

for å tildele TTR. 

 

Punktmålinger 

Refusjonssøker har lagt fram data fra NOKLUS fra 2009 som viser at 62 % av et utvalg 

INR-målinger i allmennpraksis ligger mellom 2,0-3,0. Tilsvarende har Bratland et al (11) 

undersøkt materiale fra et legesenter i Arendal i perioden 1998-2004, og funnet at 57 % av 

INR-verdiene var innenfor anbefalt område.  

 

Punktmålinger for en enkelt pasient vil, så sant enkeltverdiene varierer mellom for lave og 

for høye verdier, gi et lavere estimat enn TTR, da det ikke blir allokert noe tid innenfor 

ønsket INR-område i perioden mellom en lav verdi og en høy verdi. Dette demonstreres av 

bl.a. Azar et al (12) som i et pasientmateriale bestående av 3725 pasienter med til sammen 

61471 INR-målinger, fant at punktmålinger («cumulative INRs») ga en INR-kontroll på 

63 %, mens Rosendaal metoden («linear change») ga INR-kontroll på 77 % basert på 

samme datasett.  

2 INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON FOR RIVAROKSABAN 

(XARELTO) 

Resultater fra ROCKET AF («Rivaroxaban once daily oral direct factor Xa inhibitor 

compared with vitamin K antagonist for prevention of stroke and embolism trial in atrial 

fibrillation» (13) utgjør den sentrale effekt og sikkerhetsdokumentasjonen for 

bruksområdet det er søkt refusjon for.  

 

ROCKET AF var en multisenter, multinasjonal, randomisert, dobbelt- blindet, 

parallellgruppe studie som sammenlignet rivaroksaban 20 mg én gang daglig (15 mg én 

gang daglig hos pasienter med kreatininclearance 30–49 ml/minutt) med warfarin titrert til 

INR-verdi på 2,5 (terapeutisk område 2,0–3,0). ROCKET AF inkluderte 14264 pasienter 

fra 45 land med atrieflimmer og moderat til høy risiko for slag og systemisk emboli.  

Mediantiden for behandlingen var 19 måneder og samlet behandlingsvarighet var opptil 41 

måneder. 

Hovedhensikten med studien var å fastslå om rivaroksaban var «non-inferior» (ikke 

dårligere) i forhold til dosejustert warfarin (INR 2-3) for reduksjon av de kombinerte 
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endepunktene slag og systemisk emboli. En statistisk «superiority»-analyse ble også 

gjennomført. 

 

J-ROCKET AF var en støttende fase III studie med 1280 pasienter utført i Japan. Primært 

endepunkt var sikkerhet. Dosen av rivaroksaban var noe lavere enn i ROCKET AF (15 mg, 

10 mg for pasienter med redusert nyrefunksjon). INR mål for pasientene < 70 år var 2-3 

mens INR mål for pasienter ≥ 70 var redusert til 1,6-2,6. Gjennomsnittlig oppfølgingstid i 

studien var 490 dager. 

2.1 Oversikt over relevante studier 

2.1.1 ROCKET AF 

Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer og følgende tilleggsrisko ble inkludert: 

• tidligere slag, TIA (transient ischemic attack) eller systemisk emboli (SE)  

 

eller to eller flere av følgende risikofaktorer: 

• hjertesvikt eller venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon ≤ 35 % 

• diabetes mellitus 

• hypertensjon 

• alder ≥ 75 år 

 

Deltakerne ble randomisert til behandling med rivaroksaban eller warfarin i to like store 

grupper. Det ble gitt placebotabletter for å opprettholde blinding, og for pasienter 

behandlet med «placebo-warfarin» ble det konstruert «sham INR» prøvesvar.  

 

 Rivaroksaban 20 mg eller 15 mg + warfarin placebo, n= 6067 

 Warfarin, dosen justert til INR 2-3 + rivaroksaban placebo, n= 6022 

 

Pasientene hadde en median alder på 73 år og hadde generelt høy komorbiditet. 

Gjennomsnittlig CHADS2 skår var på 3,5 hvorav 87% med CHADS skår ≥ 3. En CHADS 

skår i intervallet 3-4 korresponderer med en årlig risiko for hjerneslag på omlag 6-8,5% iht. 

europeiske retningslinjer for antitrombotisk behandling (1).  55 % av pasientene hadde 

tidligere hatt slag, systemisk emboli eller TIA, 62%  av pasientene hadde hjertesvikt, 40 % 

diabetes mellitus, 91 % hypertensjon. 62% av pasientene var behandlet med 

antikoagulantia før inklusjon i studien.  

Av de randomiserte pasientene var det 1474 som hadde redusert nyrefunksjon og som 

derfor ble behandlet med 15 mg rivaroksaban daglig. Eksklusjonskriterier var bl.a. 

hjerteklaffsykdom, alvorlig slag siste 3 måneder, diagnoser med økt risiko for blødning 

samt sterkt redusert nyre- og leverfunksjon. 
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Mediantiden for behandlingen var 19 måneder og samlet behandlingsvarighet var opptil 41 

måneder. Totalt var det 2520 pasienter i warfaringruppen (35,4%) og 2468 pasienter i 

rivaroksabangruppen (34,6%) som avsluttet behandling med studiemedisin permanent. 

Tallene inkluderer alle pasienter, som av ulike grunner avbrøt oppfølgning i studien 

(dødsfall, trukket samtykke etc). Andel pasienter som stoppet studiemedisin før et klinisk 

endepunkt og før de avsluttet studieoppfølgingen var 23,7% i rivaroksabangruppen og 

22,2% i warfaringruppen (7). 

 

INR-kontroll 

Kvaliteten av warfarinbehandlingen beskrives ved andel av tiden INR var innenfor 

terapeutisk område (for AF pasienter mellom 2 og-3), såkalt TTR. En lineær interpolering 

vha. Rosendaal metoden (10) ble benyttet.  

 

Blant pasientene i warfaringruppen lå INR-verdiene innenfor det terapeutiske området 

(2,0–3,0) i gjennomsnitt 55 % av tiden (median 58 %). TTR ligger lavere enn for andre 

tilsvarende kliniske studier.  EMA (European Medicines Agency) (7) kommenterer at lav 

TTR kan ha sammenheng med den høye komorbiditeten hos ROCKET AF pasientene og 

at en del av studiesenterne har liten erfaring med INR monitorering. 

 

Det var stor variasjon i INR-kontroll mellom ulike land og regioner, hvor Nord-Amerika 

hadde høyest TTR (gjennomsnittlig 64 %) mens en lavere gjennomsnittlig TTR i området 

50-55% ble observert ved senter i Latin-Amerika, Øst-Europa og Asia. Gjennomsnittlig 

TTR for pasientene som ble inkludert i Norden var 67,7% (n=375). 

 

Ved beregning av TTR ble INR-målinger også under den første uken etter randomisering 

og målinger der warfarin var midlertidig stoppet, inkludert. Søker leverte på forespørsel 

fra Legemiddelverket nye beregninger av TTR der målinger under den første uken samt 

målinger der avbrudd i warfarinbehandling på mindre enn 7 dager, var ekskludert. 

Eksklusjon av disse målingene utgjorde marginale forskjeller i gjennomsnittlig TTR i 

studien.  

 

Resultater (6, 7) 

Primært endepunkt i ROCKET AF:  

- forekomst av slag (iskemisk og hemorragisk slag) eller systemisk emboli (SE) 

Sekundære endepunkter: 

- det kombinerte endepunktet slag (inkludert hemorragisk slag), systemisk emboli (SE), 

og vaskulær død 

- det kombinerte endepunktet slag (inkludert hemorragisk slag), systemisk emboli (SE), 

hjerteinfarkt (MI) og vaskulær død (inkludert død forårsaket av blødning) 

Andre endepunkter: 
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- de individuelle komponenter i kombinerte endepunkt ovenfor (bl.a. iskemiske slag, 

hemorragiske slag, intrakranielle blødninger, vaskulær mortalitet, mortalitet av alle 

årsaker) 

Primært sikkerthetsendepunkt: 

- større (major) blødninger
1
 og klinisk relevante non-major blødninger

2
 

 

Effekt- og sikkerhetsanalyser fra ROCKET AF foreligger fra flere ulike datasett: 

 «Intention-to-treat»: alle randomiserte pasienter. Resultater er presentert for 

primære og sekundeære effektmål i Tabell 1. 

 «Safety-on-treatment»: kliniske hendelser registert hos alle randomiserte pasienter 

på behandling med studiemedisin. Resultater er presentert for 

sikkerhetsendepunkter i Tabell 3. 

 «Per-protocol»: alle ITT-pasienter med unntak av de som hadde større avvik fra 

studieprotokollen. 

 

Primær «non-inferiority»-analyse ble utført på «Per-protocol» og «Safety- on- 

treatment». «Superiority»-analyser ble utført på «Safety-on-treatment». I tillegg ble 

det utført «non-inferiority» og «superiority»-analyser i ITT-populasjonen. 

 

                                                 

 
1
 Definisjon av større (major) blødninger er i henhold til ISTHs definisjon (International Society on 

Thrombosis and Haemostasis):  

 A fatal outcome.  

 Bleeding at a critical site: intracranial, intraspinal, intraocular, pericardial, intra articular, 

intramuscular with compartment syndrome, retroperitoneal  

 A decrease in hemoglobin of 2 g/dL or more, or  

 A transfusion of 2 or more units of packed red blood cells or whole blood, or  

 
2
 Definisjon av klinisk relevante «non-major» blødninger: 

“Overt bleeding that did not meet the criteria for major bleeding but was associated with medical 

intervention, unscheduled contact (visit or telephone call) with a physician, (temporary) cessation of study 

treatment, or associated with discomfort for the subject such as pain or impairment of activities of daily life. 

Examples of non-major clinically  

relevant bleeding, if specified conditions were met, were: epistaxis, gingival bleeding, hematuria, 

macroscopic gastrointestinal hemorrhage, rectal blood loss, hemoptysis, intramuscular hematoma, 

subcutaneous hematoma, or multiple source bleeding.” 
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Tabell 1 - Første tilfelle av slag eller systemisk emboli (primært endepunkt) – ITT 
(intention- to-treat ) analyse 

 

Xarelto 

20 mg én gang daglig (15 

mg én gang daglig hos 

pasienter med moderat 

nedsatt nyrefunksjon) 

Antall hendelser (per 100 

pasientår) 

Warfarin 
titrert til INR-verdi på 

2,5 (terapeutisk intervall 

2,0–3,0) 

 

Antall hendelser (per 

100 pasientår) 

Hasardratio (95 % 

KI) 

p-verdi 

Slag og systemisk 

emboli 

269 

(2,12 ) 

306 

(2,42 ) 

0,88 

(0,74–1,03) 

p<0,001(inferiority) 

p=0,117 (superiority) 

Slag, systemisk 

emboli og 

vaskulær død 

572 

(4,51 ) 

609 

(4,81 ) 

0,94 

(0,84–1,05) 

p=0,265 (superiority) 

Slag, systemisk 

emboli, vaskulær 

død og 

myokardinfarkt 

659 

(5,24 ) 

709 

(5,65 ) 

0,93 

(0,83–1,03) 

p=0,158 (superiority) 

Slag 253 

(1,99 ) 

281 

(2,22 ) 

0,90 

(0,76–1,07) 

p=0,221 (superiority) 

Systemisk 

emboli 

20 

(0,16 ) 

27 

(0,21 ) 

0,74 

(0,42–1,32) 

p=0,308 (superiority) 

Myokardinfarkt 130 

(1,02 ) 

142 

(1,11 ) 

0,91 

(0,72–1,16) 

p=0,464 (superiority) 
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Tabell 2 - Fordelingen av type slag (iskemisk/hemorragisk) – (Sikkerhetspopulasjon 
på behandling –«Safety on treatment») 

 

Xarelto 

20 mg én gang daglig (15 

mg én gang daglig hos 

pasienter med moderat 

nedsatt nyrefunksjon) 

Antall hendelser (per 100 

pasientår) 

N=7061 

Warfarin 
titrert til INR-verdi på 

2,5 (terapeutisk intervall 

2,0-3,0) 

Antall hendelser (per 

100 pasientår) 

N=7082 

Hasardratio (95 % 

KI) 

p-verdi 

Slag  184 (1,65) 221 (1,96) 0,85 (0,70-1,03) 

Primært 

hemorragisk slag 
29 (0,41) 50 (0,71) 0,59 (0,37-0,93) 

Primært iskemisk 

slag 

 

149 (1,34) 161 (1,42) 0,94 (9,75-1,17) 

Type slag ukjent 7 (0,06) 11 (0,10) 0,65 (0,25-1,67) 

 

Modifisert Rankin Scale (se Appendiks A) ble benyttet til å kartlegge funksjonsnivå tre 

måneder etter et slag. Det oppgis i søknaden at 61% av de som overlevde et slag i 

ROCKET AF hadde mRS =0-2 (non-disabling) og 39% hadde mRS= 3-5 (disabling). 
 
Tabell 3 - Analyse av sikkerhetsendepunkter – (Sikkerhetspopulasjon på 
behandling –«Safety on treatment») 

 

Xarelto 

20 mg én gang daglig (15 

mg én gang daglig hos 

pasienter med moderat 

nedsatt nyrefunksjon) 

Antall hendelser (per 100 

pasientår) 

Warfarin 
titrert til INR-verdi på 

2,5 (terapeutisk intervall 

2,0-3,0) 

Antall hendelser (per 

100 pasientår) 

Hasardratio (95 % 

KI) 

p-verdi 

Major og non-

major kliniske 

relevante 

blødningsepisoder 

1,475 

(14,91 ) 

1,449 

(14,52 ) 

1,03 (0,96–1,11) 

p=0,442 
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Major 

blødningsepisoder 

395 

(3,60 ) 

386 

(3,45 ) 

1,04 (0,90–1,20) 

p=0,576 

Død pga. 

blødninger* 

27 

(0,24 ) 

55 

(0,48 ) 

0,50 (0,31–0,79) 

p=0,003 

Blødninger i 

kritiske organer* 

91 

(0,82) 

133 

(1,18 ) 

0,69 (0,53–0,91) 

p=0,007 

Intrakraniell 

blødning* 

55 

(0,49 ) 

84 

(0,74 ) 

0,67 (0,47–0,93) 

p=0,019 

Dødelighet av alle 

årsaker 

208 

(1,87 ) 

250 

(2,21 ) 

0,85 (0,70–1,02) 

p=0,073 

* Nominelt signifikant  

 

 

• Xarelto var ”non-inferior” i forhold til warfarin når det gjaldt det primære 

sammensatte endepunktet for slag og systemisk emboli. Hos populasjonen som fikk 

behandling per-protokoll oppsto slag eller systemisk emboli hos 188 pasienter 

behandlet med rivaroksaban (1,71 per 100 pasientår) og 241 med warfarin (2,16 per 

100 pasientår) (hasardratio 0,79, 95 % KI: 0,66–0,96,P<0,001 for ”non-

inferiority”).  

• Blant alle randomiserte pasienter som ble analysert i henhold til ”intention-to-

treat” (ITT), oppsto primære hendelser hos 269 som fikk rivaroksaban (2,12 per 

100 pasientår) og hos 306 som fikk warfarin (2,42 per 100 pasientår) (hasardratio: 

0,88, 95 % KI: 0,74–1,03, P<0,001 for ”non-inferiority”, P=0,117 for 

”superiority”). Resultater for enkelte sekundære endepunkter som ble testet i ITT-

analysen, er angitt i Tabell 1. 

• Forekomst av større («major») og «non-major» klinisk relevante blødninger var 

sammenliknbar i gruppene som fikk warfarin og rivaroksaban hhv. 14,9 % per 100 

pasientår i rivaroksabangruppen mot 14,5 % per 100 pasientår i warfaringruppen, 

hasardratio 1,03, (KI 0,96 til 1,11, P=0,44).  

• Det var signifikant færre intrakranielle og fatale blødninger i rivaroksabangruppen  

mens gastrointestinale blødninger forekom hyppigere på rivaroksaban enn på 

warfarin. 

• Det var ikke signifikant forskjell i total mortalitet mellom de to 

behandlingsgruppene.  
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Subgruppeanalyser 

Det er utført analyser for å undersøke om resultatene i ROCKET AF er konsistente på tvers 

av subgrupper (7). Effekten av rivaroksaban sammenlignet med warfarin så ut til å være 

konsistent i behandlingsgruppene på tvers av alder, risiko for slag ved baseline målt ved 

CHADS2 skår og komorbiditet som hypertensjon, CHF og diabetes, og tidligere 

behandlingstatus med VKA. I subgruppeanalyser der pasientene var analysert etter 

tidligere slag /ikke tidligere slag fant man en hasardratio på 0,91 (KI 0,72-1,14) for 

primært endepunkt hos de som hadde hatt slag og en hasardratio på 0,59 (KI 0,42-0,83) hos 

de som ikke hadde hatt slag. (Analyser i SOT populasjon, P verdi for interaksjon= 0,039 

(13). Legemiddelverket ba om supplerende helseøkonomiske subanalyser med datautvalg 

fra grupper med ulik CHADS2 skår og med og uten tidligere slag (se avsnitt 3.4). 

 

Subgruppenanalyser - tid i terapautisk intervall (INR 2-3) 

For å underøke mulig sammenheng mellom INR nivå og effekt av rivaroksaban 

sammenliknet med warfarin er det utført subanalyser med gjennomsnittsdata fra pasienter 

ved de ulike studiesenterne. I subanalysen ble en gjennomsnittlig senter TTR beregnet ved 

å ta TTR for individuelle pasienter (iTTR), og beregne gjennomsnitt (cTTR).  

 

Tabell 4 - Resultater for slag og systemisk emboli etter senter TTR (cTTR)-
(Sikkerhetspopulasjon på behandling –«Safety on treatment») 

Center 

TTR 

(cTTR) 

Rivaroxaban Warfarin Rivaroxaban vs. 

Warfarin - 

Kvartiler N=7061 

n/J (%) 1 
 

 
 

Event rate 

(per 100 

patient 

year) 

 

N=7082 

n/J1 (%) 

 

Event rate 

(per 100 

patient year) 

 

Hazard Ratio 

(95% CI) 2 

0.00 -

50.62%  

45/1735 

(2.59)  
1.77  62/1689 (3.67)  2.53  0.70 (0.48,1.03)  

50.71 -

58.54%  

53/1746 

(3.04)  
1.94  63/1807 (3.49)  2.18  0.89 (0.62,1.29)  

58.63 -

65.71%  

54/1734 

(3.11)  
1.90  62/1758 (3.53)  2.14  0.89 (0.62,1.28)  

65.74 -

100.0%  

37/1676 

(2.21)  
1.33  55/1826 (3.01)  1.80  0.74 (0.49,1.12)  

J = number of patients in subgroup ,2 p value for treatment by site TTR quartile interaction = 0.736 

Kilde: Søknad 
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I analysen som undersøkte mulig sammenheng mellom behandlingseffekt (hasard ratio 

warfarin vs rivaroksaban) kunne man ikke finne statistisk signifikant interaksjon mellom 

cTTR og effekt av rivaroksaban (P=0,74 for interaksjon). Punktestimatet for hasard ratio 

varierer fra 0,70 til 0,89, uten en konsistent retning. Interaksjonsanalysen tyder ikke på at 

effekten av rivaroksaban er forskjelllig på tvers av studiesenternivå med hensyn til TTR 

(”Time in Target INR Range” tid i terapeutisk område 2,0–3,0) når senter TTR er delt i 

kvartiler med samme størrelse (likt antall senter).  

Det observeres en nedadgående trend i hendelsesrater i begge behandlingsarmer med 

økende senter TTR. Denne trenden kan også sees for de sekundære endepunktene. EMA 

kommenterer at dette kan tyde på at cTTR også kan være et mål for overordnet kvalitet ved 

studiesenteret og ikke bare et mål for INR kontroll (7).  

2.2 Legemiddelverkets vurdering av innsendt dokumentasjon 

2.2.1 Relevans for refusjonssøknaden (PICO) 3 

  

Studiepopulasjon i forhold til omsøkt pasientgruppe 

Effektdokumentasjonen for rivaroksaban ved bruksområdet forebygging av emboli hos 

atrieflimmerpasienter baserer seg i hovedsak på pasientpopulasjonen i ROCKET AF. 

Studien inkluderte voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som i tillegg måtte ha 

tidligere slag, TIA (transient ischemic attack) eller systemisk emboli (SE) eller to eller 

flere av følgende risikofaktorer: 

 

• hjertesvikt eller venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon ≤ 35 % 

• diabetes mellitus 

• hypertensjon 

• alder ≥ 75 år 

 

Pasientene hadde en median alder på 73 år og gjennomsnittlig CHADS2 skår var på 3,5 

hvorav 87% med CHADS2 skår ≥ 3.  

Studiepopulasjonen har mange likhetstrekk med det Legemiddelverket mener er den reelle 

pasientpopulasjonen som det søkes om refusjon for. Populasjonen representerer pasienter 

som har høy risiko for slag med utbredt komorbiditet som er anbefalt oral 

antikoagulasjonsbehandling etter europeiske retningslinjer (1, 4).  

Godkjent indikasjon for rivaroksaban omfatter også pasienter med lav til moderat risiko 

for slag og systemisk emboli (dvs. CHADS2 skår ≤ 2). Studiepopulasjonen i ROCKET AF 

omfattet ikke pasienter med CHADS2 skår ≤ 1 og i begrenset omfang pasienter med 

CHADS2  skår 2. Effektdokumentasjonen for rivaroksaban hos atrieflimmerpasienter med 

lav til moderat risko for slag og systemisk emboli er derfor svært begrenset.  

                                                 

 
3
 Patients, Intervention, Comparator, Outcome 
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Intervensjon i forhold til klinisk praksis 

Behandling med rivaroksaban ble gitt iht. godkjent preparatomtale  

dvs. 20 mg en gang daglig. Pasienter med redusert nyrefunksjon (kreatininclearance 30–49 

ml/minutt ) fikk administrert 15 mg en gang daglig. 

 

Legemiddelverket legger til grunn at preparatomtalens doseringsanbefaling vil være 

dekkende for klinisk praksis. 

 

Komparator i forhold til klinisk praksis 

Komparator i ROCKET AF er dosejustert warfarin til et INR-nivå i målområdet 2 - 3. 

Dette er i tråd med europeiske retningslinjer for antikoagulasjon ved atrieflimmer (4). 

Legemiddelverket anser at warfarin representerer dagens standardbehandling for pasienter 

med atrieflimmer og er relevant som komparator for rivaroksaban.  
 

For pasienter randomisert til warfarin i ROCKET AF var den gjennomsnittlige TTR 55% 

(median TTR 58%). Nivået på TTR i norsk klinisk praksis er ikke kjent. Søker viser til 

data fra NOKLUS fra 2009 som viser at 62% av INR-målinger i et utvalg legesenter i 

allmennpraksis ligger mellom 2,0-3,0. Tilsvarende har Bratland et al (11) undersøkt 

materiale fra et legesenter i Arendal i perioden 1998-2004, og funnet at 57% av INR-

verdiene var innenfor anbefalt område. 

 

Legemiddelverket fremholder at data fra NOKLUS og Bratland er punktmålinger, og 

således ikke direkte sammenlignbare med TTR-verdier. Analyser av Azar et al (12) tyder 

på at forskjellen mellom punktmålinger og TTR-beregninger kan være rundt 14 % poeng. 

Denne absolutte % forskjellen mellom punktmålinger og TTR-beregninger kan ikke 

nødvendigvis overføres direkte til atrieflimmerpasienter, da det er ulikheter bl.a i 

pasientpopulasjon (postinfarkt pasienter) og INR mål (2.8-4.8) i Azar- studien 

sammenliknet med aktuell atrieflimmerpopulasjon. Data fra en svensk registerstudie (14) 

viser at i svensk klinisk praksis var TTR blant atrieflimmerpasienter 76,5 %, hvilket 

samsvarer godt med resultater fra svenske senter i RE-LY-studien (77 %). Gjennomsnittlig 

TTR for pasientene som ble inkludert i ROCKET AF i Norden var 67,7% (n=375). 

I forbindelse med refusjonsvurdering av dabigatran vurderte kliniske ekspertene i 

Blåreseptnemnda  TTR nivået i Norge noe ulikt, men de fleste var enige om at det trolig 

ligger innenfor intervallet 60-70 %. I  refusjonsvurderingen av dabigatran antok 

Legemiddelverket at TTR i Norge ligger omkring 70% (15). 

 

Legemiddelverkets vurdering er at en TTR i ROCKET AF på 55 %  representerer en 

suboptimal warfarinbehandling (INR kontroll) sammenliknet med norsk klinisk praksis, og 

det kan ikke utelukkes at resultatene fra totalpopulasjonen i ROCKET AF viser noe bedre 

effekt av rivaroksaban vs warfarin enn det som vil oppnås ved et gjennomsnittlig norsk 

legesenter. 
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Søker har utført subguppenanalyser som tyder på at effekten på primært endepunkt 

(forebygging av slag og systemisk emboli) ikke er forskjellig på tvers av studiesenter mht. 

TTR (Se avsnitt 2.1.1). Siden den helseøkonomiske analysen også er basert på andre 

effektestimater, både individuelle komponenter av primært endepunkt og ulike 

blødningsparametre, etterlyste Legemiddelverket cTTR subgruppenanalyser fra de to 

høyeste kvartilene med effektestimater for de antatt viktigste kliniske utfallene (se avsnitt 

3.4). 

 

Andre aktuelle komparatorer for rivaroksaban 
En del atrieflimmerpasienter med behov for antikoagulasjonbehandling kan av ulike 

årsaker ikke benytte warfarin. Iht. de nyeste europeiske retningslinjer for antitrombotisk 

behandling hos atrieflimmerpasienter bør bruk av blodplatehemmere (ASA evt i 

kombinasjon med klopidogrel) begrenses til pasienter som ikke kan/vil behandles med 

orale antikoagulantia (4). 

 

Klinikerne i Blåreseptnemnda (i møte avholdt ifm. refusjonsvurdering av dabigatran (16)) 

vurderte ASA som et alternativ til warfarin bl.a. for noen av de eldste pasientene med 

dårlige forutsetninger for å gjennomføre INR-målinger, samt hos andre ”fragile” pasienter 

med høy blødningsrisko. 

 

Forbruksdata fra Reseptregisteret fra 2010 tyder på at det også i Norge er en del pasienter 

med indikasjon for enten ASA eller warfarin som ikke får antitrombotisk behandling. 

Ingen behandling vurderes derfor som et relevant sammenlikningsalternativ til 

rivaroksaban. 

 

Dabigatran 

Legemiddelverket har i denne refusjonsvurderingen ikke vektlagt sammenlikning av 

rivaroksaban med dabigatran. En effekt- og kostnadsnytteanalyse som inkluderer alle tre 

nye antikoagulantia (dabigatran, rivaroksaban og apiksaban) er under utarbeidelse ved 

Kunnskapssenteret og rapport ventes i januar 2013. 

 

Resultater/utfallsmål (endepunkter)  

Effektendepunktene i studien er i samsvar med valgte endepunkter i tidligere kliniske 

studier på atrieflimmerpasienter med warfarin. Definisjon av større («major») blødninger 

og klinisk relevante «non-major» blødninger er i samsvar med definisjoner som benyttes 

av ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis). For primært 

sikkerhetsendepunkt avviker studien noe fordi man har valgt å inkludere også klinisk 

relevante «non-major» blødninger i tillegg til større («major») blødninger. 

 

En uavhengig endepunktskomite evaluerte både primære og sekundære endepunkter.  

 

Utfall for primært endepunkt styres i hovedsak av antall slag da systemiske embolier var 

sjeldne i begge behandlingsarmer. Hemorragiske slag og intrakranielle blødninger var 
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samlet sett sjeldne hendelser, men både hemorragiske slag og andre intrakranielle 

blødninger var betydelig redusert for rivaroksaban sammenliknet med warfaringruppen.  

Effekten av rivaroksaban sammenliknet med warfarin var konsistent på tvers av en rekke 

subgrupper (bl.a. alder, kjønn, CHADS2 skår, kroppsvekt, nyrefunksjon, tidligere bruk av 

VKA)  

 
Det er brukt relevante og anerkjente utfallsmål som effektestimater i studien. 

 

Compliance 

Blåreseptnemnda uttrykte bekymring for at nye per-orale antikoagulantia i klinisk praksis 

vil kunne gi dårligere effekt på grunn av redusert compliance sammenliknet med 

randomiserte kontrollerte studier; Mangel på monitorering gjør at dårlig compliance ikke 

så lett avdekkes (16). Den relativt korte halveringstiden for nyere orale antikoagulantia 

medfører at det å glemme kun 1-2 doser gir vesentlig lavere antikoagulasjonseffekt og 

risiko for slag/systemisk emboli. Man er ikke i samme grad redd for at compliance er 

betydelig redusert ved warfarinbehandling, da pasientene antagelig vil få en omtrent like 

god oppfølging av INR i norsk klinisk praksis som i randomiserte kontrollerte studier (i 

motsetning til de fleste andre legemidler). Frekvens av INR monitorering i ROCKET AF-

studien var minst hver 4. uke i begge behandlingsgrupper. Den månedlige INR 

monitoreringen av «warfarin- placebo» i rivaroksabangruppen kan ha bidratt til bedre 

compliance av rivaroksaban i studien enn det som kan forventes i klinisk praksis.  

 

Behandling med rivaroksaban skal ikke monitoreres på samme måte som warfarin. Dette 

forenkler behandlingen men kan være av betydning for oppfølging og compliance i klinisk 

praksis. Etter Legemiddelverkets vurdering mangler det i dag empiri for å tallfeste 

compliance for nyere orale antikoagulantia i norsk klinisk praksis og i hvilken grad lavere 

compliance vil påvirke relativ risiko for hendelser sammenliknet med warfarin. 

 

2.2.2 Kvalitet av dokumentasjonen 

 

ROCKET AF studien 

 

 Studien fremstår generelt som godt gjennomført. Er stort antall pasienter(> 14000) 

ble inkludert. Den er gjennomført med dobbelt blind studiedesign dvs. bruk av 

placebo og «sham- INR»- målinger for å opprettholde blinding av intervensjonen i 

de to behandlingsarmene. Behandlingsarmene i studien var godt balansert mht. 

demografiske og prognostiske faktorer. 

 

 Det er brukt anerkjente utfallsmål som effektestimater i studien. En uavhengig 

endepunktskomite evaluerte primære og sekundære endepunkter.  
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 Den totale frafallsfrekvensen var relativt høy i begge behandlingsgrupper (35,4% i 

warfaringruppen og 34,6 % i rivaroksabangruppen) og gjenspeiler sannsynligvis 

høy alder og komorbiditet i pasientpopulasjonen. Disse tallene inkluderer alle 

pasienter som avbrøt oppfølgning i studien (inkludert dødsfall, trukket samtykke 

etc). Andel pasienter som stoppet studiemedisin før et klinisk endepunkt og før de 

avsluttet selve studieoppfølgingen var 23,7% i rivaroksabangruppen og 22,2% i 

warfaringruppen. Om lag halvparten av disse fikk oppfølgingsbehandling med 

warfarin som var likt fordelt mellom begge behandlingsarmer. Noe «utvanning» av 

evt. effektforskjeller mellom rivaroksabanarmen og warfarinarmen kan derfor 

forventes i resultater som foreligger fra ITT-analyser.  

 

Totalvurdering av klinisk effekt 

Resultater fra ROCKET AF- studien utgjør den sentrale effektdokumentasjonen for 

bruksområdet det er søkt refusjon for. Studien er blant de største som er utført på 

atrieflimmerpasienter, og den vurderes generelt som godt gjennomført med resultater av 

god kvalitet. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til overføringen av resultatene fra 

ROCKET AF til praktisk klinisk virksomhet: 

 

 Legemiddelverket mener at gjennomsnittspasienten i ROCKET AF-studien fikk noe 

dårligere warfarinbehandling (suboptimal INR) sammenliknet med hva som generelt 

oppnås i norsk klinisk praksis.  

 Etter Legemiddelverkets vurdering mangler det per i dag empiri for å tallfeste 

compliance for rivaroksaban og i hvilken grad en eventuell lavere compliance vil 

påvirke relativ risiko for hendelser sammenliknet med warfarin. 

Begge disse forholdene kan bidra til at effekt av rivaroksaban sammenliknet med warfarin 

oppnådd i ROCKET AF-studien er noe bedre enn hva som vil oppnås i norsk klinisk 

praksis. 

 

Rivaroksaban tilfredsstiller legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht. klinisk 

relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon. 

3 INNSENDTE ØKONOMISKE ANALYSER AV RIVAROKSABAN 

(XARELTO) 

Søkers hovedanalyse er en cost utilityanalyse (CUA) av rivaroksaban (Xarelto) 

sammenlignet med warfarin. Hovedutfallet er kostnader per vunne kvalitetsjusterte leveår 

(QALYs).  Søker rapporterer også resultater for vunne leveår (LY) og kostnad per vunne 

leveår. I hovedanalysene sammenliknes rivaroksaban med warfarin. Det er også gjort  

tilleggsanalyser der rivaroksaban sammenliknes med ASA (acetylsalisylsyre), dabigatran 

(Pradaxa) og ingen behandling. 
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Legemiddelverket anser hovedanalysen der rivaroksaban sammenliknes med warfarin som 

mest relevant. Derfor er det denne som diskuteres i det følgende dersom ikke noe annet blir 

presisert. 

3.1 Modell, metode og forutsetninger 

Søker har utviklet en Markov-modell for å analysere nytte og kostnad av rivaroksaban 

sammenlignet med standardbehandling, warfarin, i forebygging av slag hos 

atrieflimmerpasienter i Norge. Resultatene fra modellen er for pasientkohorter som 

initieres på forskjellige behandlingsalternativer i modellen. Modellen inkluderer de 

kliniske hendelsene som søker har vurdert å være mest relevante i sykdomforløpet: 

iskemisk slag, systemisk emboli, hjerteinfarkt og blødninger( inkludert intrakranielle 

blødninger og hemorragiske slag) . Tilstanden død er også inkludert som en endelig 

tilstand. Modellen er vist skjematisk i figur 1 under. 
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Figur 1 - Skjematisk oversikt over Markov-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver tilstand har tilknyttet en kostnad og livskvalitetsverdier (QALY-vekter eller 

nyttevekter som det også kalles) som summeres etter hvert som pasientene går gjennom 

modellen. Lengden på hver syklus er satt til 3 måneder, og modellen kjøres så lenge at den 

omfatter hele livslengden til pasientene. Lengden på syklusene ble valgt fordi det ble ansett 

som korte nok sykluser til å fange opp frekvensen av de store hendelsene og gi nok detaljer 

ved beregninger av hendelser og kostnader. Søker gjorde et litteratursøk etter økonomiske 

studier av per-orale antikoagulantia og studiene som ble vurdert som relevante benyttet 

sykler fra 30 dager til ett år. 
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Tilstanden slag («stroke») er inkludert i modellen ved tilstandene «mild» og «major». 

Alvorligheten av slaget er definert ved mRS (se Appendiks A – Modifisert Rankin Scale 

(mRS), der «minor» er definert som mRS 0-2 og «major» er definert som mRS 3-5. Dette 

for å ta hensyn til at slag i klinisk praksis har forskjellig alvorlighet og kostnader. Pasienter 

som får slag går deretter over i tilstanden «post-stroke» der de har risiko for å oppleve nytt 
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Blødninger (bleed) er også delt etter alvorlighet i «mild», «major» og intrakraniell (se 

avsnitt 2.1.1, tabell 3). «Mild» og « major» har ingen post-hendelsestilstand, og pasienten 

fortsetter til den initielle tilstanden etter hendelsen. Hendelsen hjerneblødninger har en 

tilstand for post-hendelsen, tilsvarende som for slag. Forskjellen er at pasienter med høy 

risiko vil reinitiere antikoagulasjonsbehandling etter hendelsen, mens de øvrige fortsetter 

til post-hendelsestilstanden og avslutter behandling. 

 

Systemisk emboli er inkludert i modellen. Forekomsten av denne type hendelser er svært 

lav og betydningen av denne tilstanden for modellresultatene er begrenset. 

 

Hjerteinfarkt (MI) er også inkludert som en hendelse med en post-hendelsestilstand etter 

infarktet. Også her kan pasienten oppleve andre hendelser med tilhørende QALY-tap og 

kostnader, tilsvarende som for slag. 

 

Diskontinuering/(persistence) er implementert i modellen ved at tilsvarende tilstander er 

mulige for pasienter som ikke blir behandlet/har diskontinuert («Off-treatment») som for 

pasienter som behandles («On-treatment»). Det finnes foreløpig ikke real-life data, så i 

modellen brukes diskontinueringdata fra ROCKET AF. 

 

Død er inkludert som en endelig/absorberende tilstand i modellen.Pasientene aldres 

ettersom de går igjennom syklusene i modellen og dør også av andre årsaker enn de 

kliniske hendelsene i modellen.  

 

De viktigste parameterne i modellen basert på enveissensitivitetsanalyser er omtalt i avsnitt 

3.4 (Sensitivitets- og scenarioanalyser). 

3.2 Analyseperspektiv 

I hovedanalysen er perspektivet et begrenset samfunnsperspektiv. Her er både direkte 

medisinske kostnader, direkte ikke-medisinske kostnader og indirekte kostnader inkludert. 

Ikke-medisinske direkte kostnader er kun pasienttransport som gjøres for INR-kontroller. 

De indirekte kostnadene som er inkludert er produktivitetstap som estimeres med 

humankapitalmetoden. 

 

Alle scenarioene er undersøkt i et begrenset samfunnsperspektiv. Det er begrenset fordi 

ikke alle kostnader som normalt inkluderes i samfunnsperspektiv er tatt med, som for 

eksempel skattefinansieringskostnader og kostnader i vunne leveår. I tillegg har søker 

rapportert resultatene for alle scenarioer også i et mer begrenset/konservativt perspektiv. I 
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dette perspektivet er kun direkte medisinske kostnader inkludert, dvs. at reisekostnader og 

produksjonsvirkninger er ekskludert. 

3.2.1 Pasientpopulasjonen 

Pasientpopulasjonen er den samme som i ROCKET AF-studien. Pasientene har ikke-

valvulær atrieflimmer og moderat til høy risiko for slag dvs. CHADS2 på 2 eller høyere. 

Startalderen for pasienter som inngår i modellen er 73 år. 

3.2.2 Intervensjon 

Rivaroksaban 20 mg én gang daglig, med ASA 160 mg som andrelinjebehandling etter 

diskontinuering av rivaroksaban. 

3.2.3 Komparator  

Hovedkomparator er warfarin 5 mg daglig, med INR-mål 2-3 med ASA 160 mg som 

andrelinjebehandling etter diskontinuering av warfarin. 

 

Det er i tillegg gjort scenario-analyser der rivaroksaban er sammenliknet med ASA 160 mg 

og ingen behandling. Det er også levert en kostnadsminimeringsanalyse mot dabigatran der 

det antas at effekten av rivaroksaban er tilsvarende som dabigatran. Legemiddelverket har i 

denne refusjonsvurderingen ikke vektlagt sammenlikning av rivaroksaban og dabigatran. 

3.2.4  Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data) 

I hovedanalysen er utgangsrisiko for slag og andre kliniske hendelser inkludert blødninger 

hentet fra ROCKET AF-studien. Data  fra warfarinarmen utgjør baseline i modellen. 

For tilleggsanalysene der rivaroksaban sammenliknes med ASA og ingen behandling er 

baselinedata hentet fra placeboarmene i studier inkludert i en nettverksmetaanalyse
4
 . 

Tabell 5 - Baseline - kvartalvise hendelsesrater 

Event  Probability  Source  

Ischemic stroke  

Overall risk  0.41%  ROCKET (ITT)  

Stroke classified as major  59%  Hylek 2003  

Stroke classified as minor  41%  Hylek 2003  

Systemic embolism  

Overall risk  0.05%  ROCKET (ITT)  

Bleeding events  

   

   

IC Bleed (warfarin)  0.2%  ROCKET (ITT)  

Myocardial infarction  

Total  0.28%  ROCKET (SOT)  

                                                 

 
4
 Upublisert analyse, utført av Oxford Outcome på oppdrag av refusjonssøker. 
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Risiko for iskemisk slag og systemisk emboli er aldersjustert i modellen basert på data fra 

Framingham Heart Study (17). Fordeling av slag etter alvorlighetsgrad er hentet fra en 

amerikansk kohort studie (18) som bl.a undersøkte mortalitet og funksjonsnivå hos AF 

pasienter på behandling med warfarin. 

 

 Risiko for hendelser - rivaroksaban vs ulike komparatorer 

Effektestimatene for rivaroksaban vs warfarin er i hovedanalysen hentet fra ITT-analysene 

fra ROCKET AF studien. Effektestimater fra analyser på «Safety-on-treatment» (SOT) 

populasjonen (se avsnitt 2.2.1) er også lagt inn i modellen. Blødninger er definert som 

sikkerhetsendepunkter og «Safety-on-treatment» data (SOT) er derfor benyttet konsekvent 

i modellen. Estimatene for rivaroksaban vs ASA og placebo er hentet fra en upublisert 

nettverksmetaanalyse. 
 

Tabell 6 - Relativ risiko for hendelser 

 

 

Intervention  

 

 

Source of data  

 

 

Risk relative to  

 

 

CI  

 

 

RR used in model  

Ischemic stroke  

Rivaroxaban  ROCKET (SOT)  Warfarin  0.75 – 1.17  0.94  

Rivaroxaban  ROCKET (ITT)  Warfarin  0.82 – 1.20  0.99  

     

     

     

     

Systemic embolism  

Rivaroxaban  ROCKET (SOT)  Warfarin  0.09 – 0.61  0.23  

Rivaroxaban  ROCKET (ITT)  Warfarin  0.42 – 1.32  0.74  

     

     

     

     

Intracranial bleeding  

Rivaroxaban  ROCKET (SOT)  Warfarin  0.47 – 0.93  0.67  

     

     

     

     

Major extracranial bleeding  
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Minor extracranial bleeding  

     

     

     

     

     

Myocardial infarction 

Rivaroxaban  ROCKET (SOT)  Warfarin  0.63 – 1.06  0.81  

Rivaroxaban ROCKET (ITT) Warfarin 0.72 – 1.16 0.91 

     

     

     

     

Kilde. Søknaden 

Mortalitet  

Mortalitet ifm. akutte kliniske hendelser er inkludert i modellen. Dødsfall som oppstår 

innenfor 90 dager etter en klinisk hendelse er inkludert for iskemisk slag («major»), 

blødninger («major» og intrakranielle) og hjerteinfarkt. Estimater for dødelighet etter disse 

hendelsene er hentet fra ROCKET AF-studien (sammenslåtte data på dødelighet hentet fra 

begge studiearmer).  

 

Tabell 7 - Dødelighet ifm spesifikke kliniske hendelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitet i posthendelsestilstander som antas å gi økt risiko for død dvs etter «major» slag  

og hjerteinfarkt, er estimert ut i fra data hentet fra populasjonsbaserte studier (19) (20). I 
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modellen beregnes i tillegg generell dødelighet i populasjonen. Her benyttes alders- og 

kjønnsjusterte norske dødelighetsdata (21). 

Diskontinuering av studiemedisin 

Diskontinueringsrater for rivaroksaban og warfarin er hentet fra ROCKET AF-studien. Det 

var ingen nevneverdige forskjeller i behandlingsgruppene mht. diskontinuering. 

Øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø 

 

Nytteverdier/QALY-vekter 

Søker benytter kvalitetsjusterte leveår (QALYs) i sin analyse. En QALY-verdi på 1 er 

definert som et leveår i full helse, og en QALY på 0 tilsvarer død. ROCKET AF inkluderte 

ikke noe generisk livskvalitetsinstrument som kunne vært benyttet i modellen. QALY-

vektene søker har benyttet er derfor hentet fra forskjellige publiserte kilder.   

 

En QALY-vekt på 0,71 benyttes for pasienter i modellen med stabil AF uavhengig av 

behandling. Denne er hentet fra Burström  et al (22) der 0,71 er QALY-vekten man fant i 

en svensk populasjon mellom 70-79 år. Dette ble valgt fordi det  ikke var tilgjengelig gode 

norske data og fordi man anså svenske data som representative for en tilsvarende norsk 

populasjon.  

 

QALY-vekter for «minor» og «major» slag er hentet fra en studie av Robinson et al (23) 

som fant QALY-vektene for hendelsene til å være henholdsvis 0,641 og 0,189. Disse 

gjelder for den ene syklusen som inkluderer den akutte fasen. QALY-vektene i påfølgende 

perioder for pasienter som opplever slag er hentet fra Hallan (24) og er hhv. 0,91 og 0,61 

for «minor» og «major» slag. Fordi disse pasientene ikke hadde AF så er disse QALY-

vektene justert med verdiene for stabil AF fra Burström  et al. Dette gir QALY-vektene 

0,646 og 0,433 som inngår i modellen for periodene etter den akutte fasen. 

 

Nyttetapet for systemisk emboli er hentet fra Sullivan et al (25) som beregnet det til å være 

-0,11990. Sammenstilt med Burström  et al (22) gir dette en QALY-vekt på 0,59 for den 

syklusen hendelsen inntreffer. 

 

For hjerteinfarkt beregnes det akutte nyttetapet i én periode fra nytteverdien 0,75, som ble 

funnet i SBU (26) for det første året etter infarkt, og fra QALY-vekten for stabil AF fra 

Burström . Dette gir QALY-vekten i den akutte syklusen på 0,533. For periodene etter den 

akutte fasen brukte man verdien fra SBU fra ett år etter infarktet på 0,95, multiplisert med 

Burström  et al, som gir 0,675. 

 

Mindre blødninger er beregnet fra Sullivan et al (25) til å ha en QALY-vekt på 0,8 i to 

dager, og deretter hadde man ikke lenger nyttetap av blødningen. Dette gir sammen med 

Burström  et al en QALY-vekt for én syklus ved mindre blødninger på 0,707. For større 
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blødninger fant Sullivan et nyttetap på 0,181, som sammen med Burström  et al gir en 

QALY-vekt på 0,529 for den syklusen blødningen skjer. 

 

QALY-vekten for pasienter som opplever intrakranielle blødninger er satt til 0,323, med 

bakgrunn i Lenert og Soetkno (27) og Burström  et al. For de påfølgende periodene er 

QALY-vekten for pasienter som har opplevd intrakranielle blødninger på 0,74 hentet fra 

Haacke et al (28) og sammenholdt med Burström  et al for å gi nytteverdien 0,525 i 

modellen. 

 

Det er ikke tilknyttet noe nyttetap for behandling med warfarin i modellen. Verdiene som 

er benyttet er gjengitt i tabell 8 under. 

 

Tabell 8 – Nytteverdiene for tilstandene som benyttes I modellen 

 

 
Kilde: Søknaden 

 

3.2.5 Kostnader (input data)  

 

Direkte kostnader 
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Frekvens av INR-monitorering 

Ved oppstart på warfarin kreves det hyppige kontroller av INR-nivå til pasienten når INR-

verdier mellom 2 og 3. Søker endret noe på anslagene knyttet til INR-monitorering etter 

forespørsel fra Legemiddelverket. Dette skyldtes at Legemiddelverket gjorde beregninger 

for dette ifm. med refusjonsvurderingen av dabigatran. Det var nødvendig å tilpasse dette 

til modellen, og disse tilpasningene beskrives her. Beregningene beskrives i detalj i 

Appendiks B – INR-kontrollkostnader. I modellen antas det at det tar én syklus for å oppnå 

stabile verdier (29), og deretter kreves det regelmessige kontroller for å holde INR-

verdiene mellom 2 og 3. Etter endringene er antallet like mange kontroller per syklus som i 

initieringsfasen.  

 

Legemiddelverket har anslått at  gjennomsnittlig antall kontroller per AF-pasient som 

bruker warfarin i Norge er ca. 13 per år. Av disse er det antatt at 8 er ekstra som følge av 

warfarin-bruken, mens 5 av kontrollene gjøres på legebesøk som uansett ville blitt gjort 

uavhengig av warfarinbruk. 

 

Antall kontroller per syklus er derfor i modellen satt til 3,25 som tilsvarer 13 kontroller per 

år.  

 

Kostnader INR-monitorering 

Kostnadene ved INR-monitorering er justert etter forespørsel fra Legemiddelverket iht. 

beregningene gjort i forbindelse med refusjonsvurderingen av dabigatran (15). Her 

sammenliknet Legemiddelverket kostnadene for INR-kontroll fra forskjellige kilder og 

forskjellige beregningsmåter. Kildene var Bjørholt et al (30), Ivar Sønbø Kristiansen  (31) 

og anslag basert på data fra HELFO. Legemiddelverket endte med å anslå kostnadene (uten 

reisekostnader) til å være 250 NOK i gjennomsnitt for INR-prøvetakst og 

konsultasjonstakst. Dette er den anslåtte kostnaden for hver av de åtte INR-kontrollene 

som gjennomføres uten at det er behov for øvrig legekonsultasjon, totalt blir dette 2 000 

NOK. 

Videre var anslaget på kostnader for INR-prøver som gjøres samtidig med 

legekonsultasjoner som pasienten ville ha gjennomført uavhengig av INR- kontrollen. Det 

er benyttet Normaltariff for privat allmennpraksis 2010-2011 (32), INR-testing kode 710. 

Denne er på 69 NOK og gjelder for fem besøk og gir derfor en totalkostnad for disse fem 

besøkene på 345 NOK.  

 

Totalkostnaden for INR-kontroller per år anslås til å være 2 345 NOK. Dette er for 13 

kontroller per år, og gjennomsnittkostnaden for INR-kontroller som benyttes i modellen 

blir derfor 180 NOK. 

 

Reisekostnadene er skilt ut som separate kostnader fordi de kun inkluderes i scenarioene 

som gjøres i samfunnsperspektiv. Disse omtales derfor nærmere under. 
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Antikoagulasjonsbehandling 

Legemiddelprisene er hentet fra Legemiddelverket, og er uten mva. For warfarin er det 

beregnet en daglig gjennomsnittskostnad av Marevan og Warfarin Orion. Prisene er 

gjengitt i tabellen under. 

 
Tabell 9: Dagskostnader for behandling 

Drug Strength Average price 
per tab 

Dose Average cost per 
day - NOK 

Rivaroxaban 20 mg 18,67 20 mg/day 18,67 

Warfarin 2,5 mg 0,91 5 mg/day 1,81 

ASA 160 mg 0,8 160 mg/day 0,8 

Dabigatran 110 mg or 150 mg 10,93 150 mg/bd 21,87 

Kilde: Søknaden 

 

Prisene er for noen av preparatene endret noe per 14/11. Prisen for rivaroksaban er uendret. 

Prisen for dabigatran er gått noe ned. Prisen for warfarin er gått noe opp. Dette er ikke 

endret i modellen da endringene er små og dette er undersøkt i sensitivitetsanalysene.  

 

Systemisk emboli 

Det ble antatt at det kun var relevant med akutte kostnader, og disse ble hentet fra DRG 

kode for TIA (DRG 15). TIA ble vurdert som representativt for systemisk emboli, og 

kostnaden som brukes i modellen er 17 443 NOK. 

 

Slagbehandling 

Kostnader knyttet til slag er beregnet forskjellig avhengig av om slaget er stort eller lite 

(minor og major). Videre skiller man kostnader knyttet til den akutte fasen, som tilsvarer 

den første 3-månederssyklusen der slaget skjer, og oppfølgingsfasen (kun for større slag) 

for hver syklus deretter. På forespørsel fra Legemiddelverket ble disse kostnadene justert 

iht. refusjonsvurderingen for dabigatran (15).  

 

Kostnadene som ble benyttet i dabigatran -rapporten var fordelt på mRS-nivå, se tabell 

under: 

Event cost (acute 3 month cost during the cycle the event occurs) 

IS/ICH/HS independent mRS 0-2   48 484 kr  

IS/ICH/HS moderate mRS 3   60 442 kr  

IS/ICH/HS dependent mRS 4-5   72 400 kr  

Follow-up cost (per 3 months)   

Independent mRS 0-2    665 kr  

Moderate mRS 3   12 888 kr  

Dependent mRS 4-5 162 500 kr  

Kilde: Søker 
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Dette måtte justeres for å kunne benyttes i modellen til søker der slag kun var delt inn i 

alvorlighetsgrader «minor» og «major». For å gjøres dette benyttet søker data for denne 

fordelingen fra ROCKET AF. Dette ga kostnader som i tabellen under: 

Event cost (acute 3 month cost during the cycle the event occurs) 

Minor mRS 0-2      48 484 kr  

Major mRS 3-5      66 894 kr  

Follow-up cost (per 3 months) 

  

 

 
 

Minor mRS 0-2       665 kr  

Major mRS 3-5      93 614 kr  

Kilde: Søker 

 

Blødninger 

Akuttkostnaden for mindre ekstrakranielle blødninger ble satt lik enhetskostnaden for 

besøk hos fastlege fra normaltariffen (32), NOK 216. Akuttkostnaden for større 

ekstrakranielle blødninger ble satt etter DRG 175N (33), NOK 18 665 per hendelse. 

 

I mangel på bedre data ble det antatt at intrakranielle blødninger har samme kostnader som 

slag. Denne kostnaden ble ikke endret da Legemiddelverket ba søker om en endring i 

kostnaden for slag. Kostnadene som er beregnet her er basert på en rapport av 

Kunnskapssenteret (34) og antagelser. Kostnadene er beregnet etter en fordeling av 

pasientene på forskjellige behandlingsalternativer; «Vanlig sengeavdeling», «Vanlig 

slagenhet» og «Slagenhet med tidlig støttet utskriving». Fordelingen på disse er at 30 % 

behandles ved vanlig sengeavdeling, og de øvrige er likt fordelt på vanlig slagenhet og 

slagenhet med tidlig støttet utskriving. Kostnader er skilt på førsteårskostnader og 

livstidskostnader, og justert fra 2008 til 2009-verdier. Dette gir en beregnet 

førsteårskostnad på 219 370 NOK og en beregnet livstidskostnad på 1 010 552 NOK. Det 

er antatt 8 års levetid i snitt etter et slag i modellen, og slik beregnes kostnaden per syklus 

etter slag, 28 257 NOK. Dette gir den akutte kostnaden 134 600 NOK, førsteårskostnaden 

minus kostnaden for tre sykluser. 

 

Akuttkostnaden for en «major» intrakraniell blødning er derfor 134 600 NOK per hendelse 

(én syklus) og oppfølgingskostnadene er på 28 257 NOK per syklus  i modellen. 

 

Hjerteinfarkt  

Kostnadene ved hjerteinfarkt er inkludert i modellen både som kostnadene ved den akutte 

fasen, dvs. den første 3-månederssyklusen der infarktet skjer, og oppfølgingskostnadene 
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for hver syklus deretter. På forespørsel fra Legemiddelverket ble denne kostnaden justert 

iht. refusjonsvurderingen for dabigatran (15). Dette nedjusterte den akutte kostnaden, og 

oppjusterte oppfølgingskostnadene. Kostnadene er gjengitt i tabell under.  

 
Tabell 10: Kostnader ved infarkt 

Resource use Cost (NOK) 

Acute Treatment (MI) 52 926 per event 

Follow-on care (MI) 9 181 per cycle 

Kilde: Søker 

 

Reisekostnader 

Den eneste direkte ikke-medisinske kostnaden som er inkludert er transportkostnader ved 

INR-kontroller. Denne kostnaden er kun inkludert når analysen gjøres i et begrenset 

samfunnsperspektiv. På forespørsel fra Legemiddelverket ble denne kostnaden justert iht. 

beregningene av INR-kostnader i refusjonsvurderingen av dabigatran. For mer detaljer 

rundt beregningene se Appendiks B – INR kontrollkostnader. 

Disse ble beregnet til 120 NOK per tur for de åtte INR-kontrollene der reisen ikke ville 

vært gjort ellers. Dette gir en reisekostnad på 960 NOK i året, og når dette tilordnes hver 

INR-kontroll (av de 13 totalt, fordi det ikke skilles på disse i modellen) så gir det en 

kostnad på 73,85 NOK per INR-kontroll. 

 

Indirekte kostnader 

Indirekte kostnader er her produksjonstap som følger av de forskjellige tilstandene ved 

komplikasjoner av AF eller av behandlingen. Arbeidskostnad per dag er beregnet ved 

Humankapitalmetoden og gir NOK 1486 per dag i 2009-kroner (35). Denne 

gjennomsnittlige arbeidskostnaden multipliseres med antall (betalte) sykedager som følger 

av de forskjellige tilstandene/hendelsene i modellen. Dager som legges til grunn for 

beregningene er hentet fra statistikk hos NAV (36). Det er kun gjort beregninger for 

tilstandene i tabellen under. Produksjonstap knyttet til for eksempel INR-kontroller er ikke 

inkludert. Data er justert for å brukes i syklene i modellen, og det er beregnet at sykedager 

borte fra arbeid gjelder 30 % av populasjonen. Øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø 

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø 



11/16467-21 LØ/LR/FRH og HR 22-11-2012 side 
40/71 

 

 
Tabell 11 – Antall dager med produktivitetstap som følge av sykefravær 

 
Kilde: Søknaden 

 

Hovedscenarioet til søker er gjort i et begrenset samfunnsperspektiv. Dette inkluderer de 

indirekte kostnadene ved produksvirkningene som beskrevet over og de direkte ikke-

medisinske kostnadene som er reisekostnader ved INR-kontroll. Søker har også levert 

resultater i et mer begrenset  perspektiv der dette ikke er inkludert. Dette beskrives 

nærmere i avsnitt 3.4. 

 

Indirekte kostnader tilknyttet INR-kontroll er ikke inkludert i analysen. I 

Legemiddelverkets beregninger fra refusjonsvurderingen av dabigatran er det antydet at 

anslaget til Sønbø Kristiansen (31) på 500 NOK kan benyttes dersom en ønsker å ta hensyn 

til disse kostnadene. Disse inkluderer reise, venting, prøvetaking og konsultasjon. 

 

Ubestemte kostnader 

Ubestemte kostnader er ikke nevnt i søknaden. 
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Diskontering 

Diskonteringsraten er 4 % per år for både effekt og kostnader, og det er gjort 

sensitivitetsanalyser med 0 % for både effekt og kostnader, 8 % for både effekt og 

kostnader og 0 % for effekt og 4 % for kostnader. 

3.3 Resultater  

I det følgende vises, hvis ikke annet er spesifisert, resultater fra søkers hovedanalyse dvs. 

scenarioet med ITT-populasjon fra ROCKET AF med et begrenset samfunnsperspektiv. 

Kostnader er justerte iht. Legemiddelverkets oppfølgingsspørsmål. Direkte ikke-

medisinske kostnader og indirekte kostnader er inkludert i denne analysen. Resultater for 

det mer begrensede perspektivet (uten produksjonsvirkninger og reisekostnader) og for 

SOT-data presenteres i avsnitt 3.3.3. Det vises resultater fra den deterministiske analysen. 

Søker har også levert sensitivitetsanalyser og probabilistiske analyser som vil diskuteres 

nærmere i avsnitt 3.4. 

3.3.1 Effekt  

Tabellen nedenfor viser (diskonterte) hovedresultater for effekt og nytteverdier per pasient 

for hele modellsimuleringsperioden: 

 

Tabell 12 - Effekt og nytteverdier per pasient 

  
Rivaroxaban  

 

Warfarin 

 

   

Total QALYs  6.411   6.356  

Total LY  9.325   9.255  

   

   
Kilde: Søker 

 

Resultatene fra hovedanalysen viser at rivaroksaban gir en total QALY på 6,411 og 

warfarin på 6,356, og tilsvarende en total LY (vunne leveår) på hhv. 9,325 og 9,255. 

3.3.2 Kostnader  

I hovedscenarioet gir rivaroksaban en total kostnad på 259 372 NOK og warfarin en 

kostnad på 246 768 NOK per pasient for hele modellsimuleringsperioden. Fordeling av 

totalkostnader på legemidler og kliniske hendelser er vist i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 13 - Fordeling av totalkostnader 

  Rivaroxaban Warfarin 

Drug Acquisition NOK 39 153 NOK 4 753 

Drug Administration NOK 0 NOK 13 057 
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  Rivaroxaban Warfarin 

Event Treatment NOK 205 918 NOK 209 174 

   

   

   
Kilde: Søker 

3.3.3 Kostnadseffektivitet 

Behandling med rivaroksaban har høyere legemiddelkostnad enn warfarin. 

Kostnadsdifferansen motvirkes delvis av administrasjonskostnadene knyttet til warfarin og 

noe reduserte kostnader ved behandling av kliniske hendelser. Samtidig resulterer 

modellen i en QALY-gevinst og en økning i LY ved behandling med rivaroksaban 

sammenlignet med warfarin. Tabellen under viser resultatene per pasient for hele 

modellsimuleringsperioden.  

 

Tabell 14 - Resultater per pasient, inkrementell analyse – begrenset 
samfunnsperspektiv (ITT-data) 

Rivaroxaban compared to: Warfarin 

Incremental Cost NOK 12 603 

Incremental Drug Acquisition 

Cost 

NOK 34 400 

Incremental Drug Admin Cost -NOK 13 057 

Incremental Event Cost -NOK 3 256 

Incremental Utility 0,05437 

Incremental LY 0,070 

  

  

Kilde: Søker 

 

Hovedresultater kostnadseffektivitet: 

- Kostnad per LY er 179 763 NOK 

- Kostnad per kvalitetsjusterte leveår (IKER) er 231 842 NOK 

 

Analyseperspektiv 

Resultater for scenarioet med et mer begrenset perspektiv, men ellers tilsvarende 

hovedanalysen er vist under. Forskjellen fra hovedanalysen er at direkte ikke-medisinske 

kostnader og indirekte kostnader ikke er inkludert. Fordi rivaroksaban både har færre reiser 

pga. INR-kontrollene (direkte ikke-medisinske kostnader) og mindre produksjonstap som 

følge av sykedager (indirekte kostnader) så blir resultatet noe høyere når disse kostnadene 

ikke er med i analysen. 
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Tabell 15 - Resultater per pasient, inkrementell analyse – mer begrenset perspektiv 
(ITT data) 

Rivaroxaban compared to: Warfarin 

Incremental Cost NOK 18 086 

Incremental Drug Acquisition 

Cost 

NOK 34 400 

Incremental Drug Admin Cost -NOK 13 057 

Incremental Event Cost -NOK 3 256 

Incremental Utility 0,054 

Incremental LY 0,070 

  

  

Kilde: Søker 

 

Hovedresultater for kostnadseffektivitet, mer begrenset perspektiv: 

- Kostnad per LY er 257 972 NOK 

- Kostnad per kvalitetsjusterte leveår (IKER) er 332 683 NOK 

 

 

Tabell 16 - Resultater per pasient, inkrementell analyse – begrenset 
samfunnsperspektiv (SOT data) 

Rivaroxaban compared to: Warfarin 

Incremental Cost NOK 9 010 

Incremental Drug Acquisition 

Cost 

NOK 34 639 

Incremental Drug Admin Cost -NOK 13 156 

Incremental Event Cost -NOK 6 570 

Incremental Utility 0,071 

Incremental LY 0,089 

  

  

Kilde. Søker 

 

Hovedresultater kostnadseffektivitet, begrenset samfunnsperspektiv SOT-data. 

Kostnad per LY er 127 298 NOK 

- Kostnad per kvalitetsjusterte leveår (IKER) er 101 115 NOK 

 

Hovedresultater kostnadseffektivitet, mer begrenset perspektiv SOT-data: 

- Kostnad per LY er 210 696 NOK 

- Kostnad per kvalitetsjusterte leveår (IKER) er 167 361 NOK 
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3.4 Sensitivitets- og scenarioanalyser 
 

Søker har utført både enveis sensitivitetsanalyser -og probabilistiske sensitivitetsanalyser – 

samt flere scenarioanalyser. Utgangspunktet for disse analysene er hovedscenarioet med 

ITT-data, begrenset samfunnsperspektiv og oppdaterte kostnader. Hvis det ikke presiseres 

noe annet, så er det resultatene fra de oppdaterte analysene som diskuteres under. I 

hovedanalysen viste enveis-sensitivitetsanalysene (tornadodiagram) til søker at resultatene 

var mest sensitive for følgende (i synkende rekkefølge) parametere: 

- Relativ risiko (RR) for iskemisk slag for rivaroksaban vs warfarin 

- Relativ risko for intrakranielle blødninger for rivaroksaban vs warfarin 

- Pris rivaroksaban 

- Relativ risiko (RR) for hjerteinfarkt for rivaroksaban vs warfarin 

- Diskonteringsraten for helsenytte 

- Antall warfarin monitoringsbesøk under vedlikeholdsfasen 

Øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø 

 

Figur 2 – Tornadodiagram 
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Figur 2 – Probabilistisk analyse av hovedscenarioet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 17 – Beskrivelse av PSA-resultatene for hovedscenarioet 
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Figur 3 – CEAC for hovedscenarioet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttevekter 

Legemiddelverket stilte spørsmål ved effekten av å justere livskvalitetsdata etter Burström 

et al (22). En slik systematisk justering kunne potensielt være viktige for resultatene og de 

justerte nytteverdiene avvek fra verdiene som ble presentert i den uavhengige analysen 

gjort for CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (37)), og i 

vurderingen av rivaroksaban og dabigatran hos NICE (National Institute of Health and 

Clinical Exellence). Legemiddelverket ba derfor om en utdypende forklaring av dette 

valget og en scenarioanalyse der man benyttet de samme nyttevektene som ble gjort i 

NICE-evalueringen for rivaroksaban. Søker redegjorde for sine valg og presenterte 

resultater med disse nyttevektene. Resultatet av denne scenarioanalysen viste at disse 

forskjellene i livskvalitetsdata hadde svært lite innvirkning på resultatet. 

  

TTR subgruppeanalyser 

Legemiddelverkets vurdering er at en TTR i ROCKET AF på 55 % sannsynligvis 

representerer en suboptimal warfarinbehandling sammenliknet med norsk klinisk praksis. 

Søker ble bedt om å presentere resultater for subgruppeanalyser i utvalg fra senter med 

høyere gjennomsnittlig TTR. Søker presenterte resultater 3. og 4. kvartil fra cTTR 

analysen samt fra senter i Vest-Europa og Norden. Siden pasientantallet fra Norden var 

svært begrenset (n=375) ble ikke subanalysen for Norden alene vurdert nærmere. 
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I tabellen nedenfor er resultater for utvalgte kliniske effektparametre fra cTTR-analyser 

sammenstilt med ROCKET AF totalpopulasjon: 

 

Tabell 18 - Resultater for utvalgte kliniske effektparametre fra cTTR analyser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra subanalysen fra 4. kvartil viser at punktestimatet for iskemiske slag og 

«major» ekstrakranielle blødninger er i favør av warfarin mens intrakranielle blødninger og 

hjerteinfarkt er i favør av rivaroksaban. Konfidensintervallene blir videre i 

subgruppeanalysene og effektestimatene er følgelig mer usikre enn resultatene fra 

totalpopulasjonen.  

 

Tabell 19 Resultater kostnadseffektivitet - cTTR analyser  
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Resultatene for disse scenarioene er relativt lave IKERe, med unntak av scenarioet for 4. 

kvartil cTTR (øøø øøø øøø). Dersom man ser på disse resultatene med data fra SOT-

populasjonen er alle IKERene lavere, også for 4. kvartil cTTR (øøø øøø øøø). 

 

Subgruppeanalyser etter CHADS2 skår 

På forespørsel fra Legemiddelverket presenterte søker effekt- og sikkerhetsresultater fra 

subgruppeanalyser for CHADS2≥2 og CHADS2≥3, CHADS2=3 og CHADS2 = 4. Det var 

kun 13% av pasientene i ROCKET AF som hadde CHADS2= 2, ingen hadde CHADS2≤1 . 

Det var liten variasjon i kliniske utfall mellom subgruppene CHADS2 ≥ 2 og CHADS2 ≥3 

mens variasjonen var noe større ved sammenlikning av de «rene» subgruppene med 

CHADS2= 3 og CHADS2= 4. Søker supplerte med kostnad-effekt-analyser med datautvalg 

fra subgruppene CHADS2 = 3 og CHADS2 =4. Selv om IKER varierte noe for disse to 

subgruppene sammenliknet med totalpopulasjonen i studien kan det ikke trekkes noen 

konklusjoner om klare trender mht. kostnadseffektivitet og CHADS skår. 

 

Modellen gir mulighet til å utføre eksplorative subgruppeanalyser for pasienter med 

CHADS2 ≤2. Analyser i gruppen med lav CHADS2 skår (0 og 1) baseres på 

antagelser/ekstrapolering av effekt/blødninger av rivaroksaban sammenliknet med 

warfarin. Resultatene indikerer at rivaroksaban er kostnadseffektivt sammenliknet med 

warfarin også hos pasienter med lav CHADS2-skår.  

 

Subgruppeanalyser hos pasienter med og uten tidligere slag 

Effekt og sikkerhet av antikoagulasjonbehandling kan avhenge av om behandlingen er 

primær- eller sekundærprofylakse. Hasardratio for rivaroksaban vs warfarin så ut til å være 

lavest hos pasienter uten tidligere slag (avsnitt 2.1.1.) Søker leverte på forespørsel fra 

Legemiddelverket supplerende kostnad-effekt-analyser med datautvalg fra subgrupper med 

og uten tidligere slag. Resultatene viste høy IKER i gruppen med tidligere slag og lav 

IKER i gruppen uten tidligere slag. Forekomst av kliniske utfall både mht. hjerteinfarkt og 

slag var høyere i rivaroksabangruppen enn i warfaringruppen hos de som tidligere hadde 

hatt slag. Refusjonssøker mener at utfallet for en stor del kan forklares med seleksjonsbias 

i de to subgruppene siden inklusjonskriteriene i studien bidro til at pasienter med og uten 

slag hadde ulik fordeling av andre kardiovaskulære risikofaktorer for slag; Pasienter som 

ikke hadde tidligere slag ble inkludert på bakgrunn av hjertesykdom, hypertensjon, 

diabetes og/ eller høy alder.  

 

Scenarioer etter ressursbruk - INR monitorering 

Søker leverte i sin opprinnelige søknad flere scenarioanalyser. Legemiddelverket gjorde 

beregninger for INR-kostnader i refusjonsvurderingen av dabigatran, herunder antall INR-

kontroller per pasient per år (Appendiks B – INR-kontrollkostnader). Dette medfører at 

disse scenarioanalysene ikke er like aktuelle lenger, og de omtales kun kort under. 

 

Søker har definert følgende fire subgrupper, inndelt etter ulik ressursbruk mht. 

warfarinkontroller eller kontraindikasjon for warfarin: 
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 1) Tidligere VKA-naive pasienter, dvs. at de ikke har blitt behandlet med warfarin 

tidligere, og derfor trenger initiering og titrering av dose.  

 

 2) Behandlingtrengende,VKA intolerante pasienter - pasienter som 

som burde behandles med VKA etter gjeldene retningslinjer, men som ikke blir det 

for eksempel pga. intoleranse, kontraindikasjon eller lignende. 

 

 3) VKA pasienter som er vanskelig å behandle, krever høyere frekvens på INR-

kontrollene og/eller har dårlig INR-kontroll. 

 

 4) VKA pasienter som er godt behandlet, som krever lavere frekvens på INR-

kontrollene og har god INR-kontroll. 

 

I modellen gjøres følgende endringer når man analyserer hver subgruppe: 

 

For VKA-naive pasienter (1) justeres antallet INR-kontroller slik at det antas at alle 

pasientene initierer behandling og derfor har behov for flere kontroller i oppstartsfasen. 

Resultatet er bedre for rivaroksaban enn i hovedanalysen. 

 

For behandlingstrengende VKA intolerante pasienter (2) benyttes estimater på relativ 

risiko for hendelser på rivaroksaban sammenliknet med hhv placebo og ASA fra en 

nettverksmetaanalyse. For denne gruppen pasienter som ikke kan benytte warfarin er 

resultatet bedre for rivaroksaban enn i hovedanalysen 

 

«VKA vanskelig å behandle» (3) - pasientene trenger mer oppfølging av INR-nivå. Dette 

gir flere kontroller og bedre resultat for rivaroksaban enn i hovedanalysen. 

 

«VKA godt behandlet» (4) - pasientene behøver færre INR-kontroller. Dette scenarioet 

innebærer derfor redusert monitorering av INR og derfor dårligere resultat for rivaroksaban 

enn i hovedanalysen. 

 

3.5 Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse 

3.5.1 Relevans av analysen mht. søkt PICO 

Populasjonen i hovedanalysen reflekterer pasientpopulasjonen i ROCKET AF-studien.  

Legemiddelverket anser søkers valg og doseringer av komparatorer som relevante. 

De viktigste helsemessige og økonomiske utfallene synes å være med i de økonomiske 

modellanalysene. 

 

Legemiddelverket mener det er sannsynlig at warfarinpasientene i norsk klinisk praksis vil 

være noe bedre regulert og ha en noe høyere TTR enn gjennomsnittet i ROCKET AF-
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studien (TTR= 55%). I refusjonsvurderingen av dabigatran ble TTR i Norge anslått til ca. 

70%. Den helseøkonomiske modellen justerer ikke effekt av warfarin iht. tid under, over 

eller innen- for INR målområde 2-3, og den benytter data fra totalpopulasjonen i ROCKET 

AF. 

 

Søker har levert supplerende analyser fra utvalgte senter med høyere gjennomsnittlig TTR 

enn totaltpopulasjonen i ROCKET AF. Eksplorative subgruppeanalyser fra utvalg av 

senter med svært god INR kontroll (4. kvartil med TTR~70%) indikerer at rivaroksaban gir 

redusert effektgevinst sammenliknet med warfarin og at kostnadseffektiviteten for 

rivaroksaban reduseres (avsnitt 3.4). Resultater fra subguppeanalyser fra 3. kvartil der 

cTTR~60 viser imidlertid bedre resultater mht. kostnadseffektivitet enn totalpopulasjonen i 

ROCKET AF. Begrensninger ved subanalysene som gjør at effektestimatene er forbundet 

med stor usikkerhet (avsnitt 3.5.3), samt usikkerhet knyttet til anslag for TTR nivå i norsk 

klinisk praksis (avsnitt 2.2.1) bidrar til at Legemiddelverket mener at data fra 

totalpopulasjonen i ROCKET AF bør beholdes i hovedanalysen. 

 

Rivaroksaban har godkjent indikasjon for pasienter med CHADS2 ≥1 mens ROCKET AF-

studien kun omfatter pasienter med CHADS2 ≥2. Det er utført eksplorative 

subgruppeanalyser i modellen for pasienter med CHADS2 = 0,1,og 2 og resultater av disse 

indikerer at rivaroksaban vs warfarin og ingen behandling er kostnadseffektivt også hos 

pasienter med moderat og lav CHADS2-skår. Kostnadseffektivitetsanalyser i gruppen med 

lavest CHADS2 -skår (0 og 1) baseres på antagelser/ekstrapolering av effekt/blødninger av 

rivaroksaban sammenliknet med warfarin eller «ingen behandling». 

 

3.5.2  Modellstruktur 

Søker har gjort et systematisk søk etter relevante helseøkonomiske analyser og deretter 

diskutert modellene og valgene i de studiene de vurderte som relevante. Tilstandene i 

modellen er også konsistente med det man vurderte som relevante endepunkter i ROCKET 

AF.  

 

TIA er en trombotisk hendelse på linje med systemisk emboli som antas å gi økt risiko for 

slag tilsvarende en ordinær slaghendelse. Da TIA ikke er inkludert i modellen ønsket 

Legemiddelverket en drøfting av resultater gitt at TIA var inkludert. Søker fremholder at 

TIA ikke er definert som noe klinisk endepunkt i større kliniske studiene med AF 

pasienter, bl.a. fordi det er utfordringer knyttet til klinisk dokumentasjon. TIA ble 

imidlertid registrert som en «uønsket klinisk hendelse»/«adverse event» i ROCKET AF 

(0,62% i rivaroksabanarmen og 0,94% i warfarinarmen). Å utelate TIA fra modellen kan 

derfor se ut til å være en konservativ tilnærming for rivaroksaban. 

 

Legemiddelverket ønsket også en drøfting av konsekvens av at modellen ikke justerer for 

økt risiko for blødning med økende alder. Søker fremhever at blødningsrisiko for den 

gjennomsnittlige ROCKET AF pasienten (73 år) i modellen samsvarer godt med en antatt 
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gjennomsnittsalder på 75 år for AF pasienter i Norge. EMA (7) kommenterer også at 

blødningsprofilen hos eldre ikke ser ut til å være forskjellig fra yngre pasienter og at 

risiko/nytte forholdet ser ut til å være sammenliknbart. Modellen er justert for 

blødningsrisiko med alder ifm. refusjonssøknader i enkelte andre land og resultatet viste 

marginale endringer i IKER. 

 

Legemiddelverket har ingen overordnede innvendinger mht. modellstruktur og tilhørende 

forutsetninger. 

 

3.5.3 Effekt og helsenyttedata i modellen 

Effektdata 

Verdiene for effektdataene som benyttes i modellanalysen på de viktigste effekt- og 

blødningsparameterne ansees generelt som dokumentert i refusjonssøknaden. 

Legemiddelverket har følgende kommentarer: 

 

 I hovedanalysen benyttes kliniske data fra ITT-populasjonen. Det er også utført 

analyser med effektdata fra SOT-populasjonen og søker fremholder at analyser basert 

på dette datasettet også bør vurderes. Hovedhensikten med ROCKET AF var å fastslå 

om rivaroksaban var «non-inferior» i forhold til dosejustert warfarin. Retningslinjer for 

statistiske analyser ifm. kliniske studier anbefaler «on-treatment» analyser når formålet 

med studien er å vise «equivalence» eller «non-inferiority» (38).  

Legemiddelverket vurderer at analyser basert på SOT data i dette tilfellet gir et nyttig 

supplement til ITT analyser: 

 

- Andel pasienter som stoppet studiemedisin før et klinisk endepunkt og før de 

avsluttet selve studieoppfølgingen var 23,7% i rivaroksabangruppen og 22,2% i 

warfaringruppen. Noe «utvanning» av evt. effektforskjeller mellom 

rivaroksabanarmen og warfarinarmen kan derfor forventes i resultatene som 

foreligger fra ITT-analyser sammenliknet med «on-treatment» analyser. I SOT 

analysene for rivaroksaban er effektestimatene for slag og systemisk emboli noe 

mer i favør av rivaroksaban. 

 

- Søkers modell inneholder ulike tilstander for pasienter på behandlingen ( «on-

treatment») og uten behandling («off-treatment»). Andel pasienter som går over i 

tilstanden «uten behandling» er beregnet etter diskontinueringsrater for 

rivaroksaban og warfarin i ROCKET AF. Hovedanalysene med effektdata fra ITT 

populasjonen i tilstanden «på behandling», og gir muligens et noe konservativt 

anslag for effekt og kostnadseffektivitet av rivaroksaban. I SOT-analysene er 

effektestimatene for slag og systemisk emboli noe mer gunstige i favør av 

rivaroksaban og dette gir bedre resultater i kostnadseffektivitetsanalysene. 
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 For de kliniske hendelsene i modellen benyttes de individuelle komponentene av 

primære og sekundære utfallsmål fra ROCKET AF. Dette gir lavere antall hendelser 

for hvert enkelt utfallsmål, noe som gjør at statistisk styrke for å beregne signifikante 

forskjeller reduseres. Punktestimater med konfidensintervaller er lagt inn av søker 

uavhengig av statistisk signifikans. Dette er vanlig praksis når det benyttes 

probabilistisk modellering, som i dette tilfellet. 

 

 Data på funksjonsnivå og mortalitet er for en del av hendelsene hentet fra andre 

publiserte kilder enn ROCKET AF. Fordeling av slag etter alvorlighetsgrad («minor» = 

41%) og («major»= 59% ) i modellen (tabell 5) ser ved nærmere gjennomgang av 

kilden ut til å være vice versa dvs. 41% «major» og 59% «minor» (18). En slik 

fordeling er også iht. data fra ROCKET AF der kartlegging vha. mRS gav fordeling av 

slag på 61% «minor» og 39% «major». Legemiddelverket utførte analyser med justert 

fordeling i den helseøkonomiske modellen, og resultatene tyder på at fordelingen som 

søker har benyttet gir et konservativt resultat.  

 

 Det er utført ulike subgruppeanalyser, noen på forespørsel fra Legemiddelverket. 

Generelt er resultater fra subgruppeanalyser beheftet med stor usikkerhet da den 

kliniske studien ofte er dimensjonert for å avdekke behandlingseffekter for definerte 

utfallsmål i total studiepopulasjon. I mindre subgrupper kan skjevhet /tilfeldig 

fordeling av et begrenset antall endepunkter ha stor betydning for effektforskjellene 

som måles f.eks. som relativ risiko (RR). Konfidensintervallene blir vide, noe som gir 

stor usikkerhet i anslag for punktestimater og større usikkerhet i sensitivitetsanalyser. 

 

Fremskriving av effekten 

Relativ risiko (RR) for effekt av rivaroksaban vs warfarin fremskrives utover 

studieperioden på 2 år. Det antas at effekten av behandlingen opprettholdes og konstante 

RR benyttes derfor i et livstidsperspektiv i modellen. Ut i fra legemidlenes biologiske 

virkningsmekanismer og klinisk erfaring med orale antikoagulantia per i dag, finnes det 

ikke evidens som støtter at behandlingseffekten ikke opprettholdes hos pasienter som tar 

legemidlene. 

 

Nyttevekter (QALY-vekter) 

Det er noe usikkerhet knyttet til nyttevektene brukt i modellen. Vektene for de ulike 

funksjonsnivåene etter slag er hentet fra ulike kilder. Selv om dette ikke er uvanlig, og 

søker anfører en plausibel forklaring på hvorfor dette er gjort, byr dette på utfordringer 

mht. konsistens. Noen av vektene er imidlertid fra samme kilde som vektene brukt i den 

uavhengige analysen gjort for Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

(CADTH) (37). I denne analysen er det også benyttet vekter fra ulike kilder.  

Søker justerte i tillegg nyttevektene for de enkelte tilstandene for den aktuelle 

pasientpopulasjonen med AF. Etter forespørsel fra Legemiddelverket viste søker at denne 

justeringen medførte minimale endringer i resultatene. 
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Det kunne med fordel vært vedlagt informasjon i den opprinnelige søknaden om hvordan 

et eventuelt systematisk søk etter data for nyttevekter ble gjennomført. 

3.5.4 Kostnadsdata 

ROCKET AF inneholder i liten grad ressursbruk- og kostnadsdata som kan brukes i en 

norsk helseøkonomisk modell. Det gjøres derfor forutsetninger om dette i analysene, og 

data hentes fra andre kilder. Legemiddelverket gjorde egne beregninger/vurderinger i 

refusjonsvurderingen av dabigatran for kostnader knyttet til slag, hjerteinfarkt og INR-

kontroller, og det er disse kostnadene som er benyttet i den oppdaterte hovedanalysen.  

 

Kostnadsdata for hendelser og oppfølgende behandling er hovedsakelig basert på relevante 

legetakster og DRG-vekter samt data fra Kunnskapssenterets NORCAD-modell (39). 

Takster og DRG-refusjoner vil kun være grove gjennomsnittsanslag på faktiske kostnader 

ved ulike aktiviteter, men er antakelig de beste tilgjengelige anslagene. Disse kostnadene er 

oppgitt i 2010-verdier, mens legemiddelprisene er oppdatert til dagens nivå. Dette 

innebærer i seg selv at innsparingene ved unngåtte hendelser blir noe undervurdert 

sammenliknet med legemiddelkostnadene, noe som gjør resultatene noe mindre fordelaktig 

for rivaroksaban. 

 

Kostnadene for intrakranielle blødninger ble opprinnelig antatt å være lik kostnadene for 

slag. Begrunnelsen for dette og kostnadsestimatene som er benyttet er godt. Disse 

kostnadene ble ikke justert tilsvarende da kostnadene for slag ble endret for å samsvare 

med kostnadene i refusjonsvurderingen av dabigatran. Dersom disse endringene gjøres 

også for intrakranielle blødninger så blir IKER mer gunstig for rivaroksaban. Om en kun 

inkluderer akuttkostnaden (lik ny akuttkostnad for slag) og setter oppfølgingskostnadene 

lik null, så blir IKER noe høyere enn i hovedscenarioet. 

 

Legemiddelkostnader revurderes jevnlig, og prisen er gått noe opp for warfarin 

sammenlignet med prisen som lå til grunn for denne analysen. Dette gjør analysen noe mer 

konservativ fordi en liten prisøkning på warfarin er til fordel for rivaroksaban. 

I tillegg vil det om ikke lenge gjennomføres en prisrevurdering av rivaroksaban. 

 

Direkte ikke-medisinske kostnader (reisekostnader) er justert i henhold til 

Legemiddelverkets beregninger i refusjonsvurderingen av dabigatran. 

 

Legemiddelverket mener at kostnadene som er benyttet er plausible og velbegrunnet. 

 

Indirekte kostnader 

Søker har inkludert både resultater i et begrenset samfunnsperspektiv og i et mer 

begrenset/konservativt perspektiv. Dette er i tråd med Legemiddelverkets «Retningslinjer 

for legemiddeløkonomiske analyser» (40).  Produksjonsvirkningene er anslått ved 

humankapitalmetoden med data fra SSB (35) i 2009-kroner. Det er ikke beregnet hva dette 
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tilsvarer i 2012-kroner, og er derfor noe lavere enn dersom man hadde justert for dette. 

Sykedager borte fra arbeid er antatt å gjelde 30 % av populasjonen.øøøøøøøøøøøøøøøøøø 

 øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø 

 

Legemiddelverket mener metoden som er brukt er rimelig. Anslaget på populasjonen i 

arbeid er usikker, men det forventes at en noe større andel yngre pasienter vil behandles 

med per-oral antikoagulasjon ved innføring av nye nasjonale retningslinjer. Det kan ikke 

legges ensidig vekt på et scenario der disse kostnadene er inkludert. Det er derfor en fordel 

at det ikke er avgjørende for refusjonsvurderingen om disse kostnadene inkluderes. 

 

3.5.5 Resultater av analysen 

Behandling med rivaroksaban gir i søkers analyser en helsegevinst sammenliknet med hhv. 

warfarin, ASA og ingen behandling for pasienter med atrieflimmer. Helsegevinsten er 

knyttet til at rivaroksabanpasientene ser ut til å få noe færre kliniske hendelser, spesielt 

blødninger/hemorragiske slag enn pasientene som bruker warfarin. Legemiddelkostnadene 

er høyere for rivaroksaban enn for de alternative behandlingene, men dette oppveies delvis 

av innsparte kostnader til INR-monitorering samt kostnader ved akutte kliniske hendelser 

og oppfølgingen av dem.  

 

Resultatene i de sentrale scenarioene, for både ITT-populasjonen og SOT-populasjonen, 

både i et betaler-perspektiv og i et begrenset samfunnsperspektiv, synes å være innenfor 

det Legemiddelverket normalt anser som kostnadseffektiv behandling. 

 

Det er imidlertid knyttet usikkerhet til flere av variablene i søkers modellanalyser. Søker 

har derfor selv, og på forespørsel fra Legemiddelverket belyst usikkerheten og robustheten 

av resultatene ved sensitivitets- og scenarioanalyser. 

3.5.6 Sensitivitetsberegninger 

Etter Legemiddelverkets vurdering har søker i hovedsak gjort relevante sensitivitets- og 

scenarioanalyser. Søker har ment å vise at konklusjonen om rivaroksabans 

kostnadseffektivitet er robust, og i tillegg er flere sensitivitetsanalyser gjort etter 

forespørsel fra Legemiddelverket. Legemiddelverket mener at de viktigste 

usikkerhetsmomentene i analysen er undersøkt. Likevel er det fortsatt en viss usikkerhet 

knyttet til enkelte av parameterne/scenarioene som følge av de data som er tilgjengelige. 

Tross dette mener Legemiddelverket totalt sett at sensitivitetsanalysene som er gjort 

understøtter konklusjonen om kostnadseffektivitet.  

 

3.6 Oppsummering 

Gitt den foreliggende dokumentasjon og de aktuelle legemiddelprisene tyder 

Legemiddelverkets og søkers beregninger på at behandling med rivaroksaban 
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sannsynligvis er kostnadseffektiv forebygging av slag og systemisk emboli hos 

atrieflimmerpasienter omfattet av legemidlets indikasjon.  

 

Legemiddelverket vurderer at kostnadene ved bruk av rivaroksaban står i et rimelig 

forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ 

behandling og derfor tilfredsstiller legemiddelforskriftens § 14-3 faglige kriterier mht. 

kostnadseffektivitet. 

4 DISKUSJON 

4.1 Refusjonsverdighet iht. legemiddelforskriften 

 

Rivaroksaban benyttes til forebygging av slag og emboli, og den foreliggende søknaden 

gjelder bruk ved atrieflimmer. 

  

Legemiddelverket har vurdert at de faglige kriteriene med hensyn til alvorlighet av 

sykdommen og langvarighet av behandlingen er oppfylt. 

 

Effektdataene er hovedsakelig basert på ROCKET AF-studien der rivaroksaban ble 

sammenlignet med warfarin. Effekten i den aktuelle populasjonen av atrieflimmerpasienter 

i Norge er tilfredsstillende dokumentert gjennom resultatene i ROCKET AF-studien, selv 

om det i norsk klinisk praksis oppnås noe bedre INR-kontroll for warfarinbehandlede 

pasienter enn det gjennomsnittstallene i ROCKET AF-studien tilsier. Disse forholdene er 

belyst i sensitivitetsanalyser. 

 

I ROCKET AF-studien var rivaroksaban like effektiv som warfarin mht. å forebygge slag 

og systemisk emboli. Forekomst av det primære sikkerhetsendepunktet «alvorlige 

blødninger og «ikke-alvorlige» klinisk relevante blødninger var lik i de to 

behandlingsgruppene. Det var færre intrakranielle og fatale blødninger i 

rivaroksabangruppen. 

 

Rivaroksaban tilfredsstiller legemiddelforskriftens faglige kriterier mht. vitenskapelig godt 

dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon. 

 

Søker har levert helseøkonomiske analyser, der hovedanalysen sammenligner rivaroksaban 

med warfarin. Det er gjort grundige sensitivitets- og scenarioanalyser, og de fleste viktige 

momentene for å belyse kostnadseffektiviteten av rivaroksaban i gitt pasientpopulasjon er 

etter Legemiddelverkets syn undersøkt. 

 

Det synes å være sannsynlighetsovervekt for at rivaroksaban er kostnadseffektivt i forhold 

til warfarin med hensyn til å redusere risikoen for slag og systemisk emboli i den aktuelle 

populasjonen med atrieflimmerpasienter i Norge. I den helseøkonomiske modellen er de 
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viktigste driverne for dette er kostnadene forbundet med INR-måling blant 

warfarinpasientene og i noen grad helsegevinster og innsparinger knyttet til unngåtte 

kliniske hendelser, hovedsakelig blødninger.  

 

Søker har også gjort helseøkonomiske analyser der rivaroksaban blir sammenliknet med 

hhv. ASA og ingen behandling. Disse analysene bygger på forutsetninger som er mer 

usikre enn hovedanalysene, men Legemiddelverket vurderer at det er sannsynlig at 

rivaroksaban er kostnadseffektivt sammenliknet med hhv. ASA og ingen behandling.  

 

I hovedanalysen benyttes kliniske effektdata fra ITT («intention-to-treat») populasjonen. 

Det er også utført analyser med effektdata fra SOT («safety-on-treatment») populasjonen. 

Modellen inkluderer tilstander der pasienten er «på behandling» og «av behandling». 

Hovedanalysen der effektdata fra ITT populasjonen benyttes i tilstanden «på behandling», 

gir muligens et konservativt anslag for kostnadseffektivitet av rivaroksaban. 

Legemiddelverket vurderer at analyser basert på SOT data i dette tilfellet gir et relevant 

supplement. 

 

Analysenes resultater er vist både med og uten indirekte- og direkte ikke-medisinske 

kostnader, og disse viser begge resultater som normalt anses for å være kostnadseffektive. 

Dersom det i tillegg ble inkludert kostnader knyttet til pasienters og pårørendes tidsbruk 

ved INR-kontroller ville resultatene blitt enda mer gunstige for rivaroksaban. 

  

Behandling med rivaroksaban skal ikke monitoreres. Dette forenkler behandlingen, men 

kan være av betydning for oppfølging og compliance i klinisk praksis. Det er usikkerhet 

knyttet til overføringen av resultatene fra ROCKET AF til en praktisk klinisk virksomhet. 

Etter Legemiddelverkets vurdering mangler det per i dag empiri for å tallfeste compliance 

for rivaroksaban og i hvilken grad en eventuell lavere compliance vil påvirke relativ risiko 

for hendelser sammenliknet med warfarin. 

 

Det er usikkerhet knyttet til enkelte av forutsetningene i analysene, men med de data som 

foreligger i dag, anser Legemiddelverket at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at 

kostnadene ved bruk av rivaroksaban til forebygging av slag og systemisk emboli hos 

pasienter med atrieflimmer i henhold til indikasjon, står i et rimelig forhold til 

behandlingsmessig verdi og til kostnadene ved alternativ behandling. 

 

5 BUDSJETTKONSEKVENSER 

Folketrygdens legemiddelbudsjett og bagatellgrensen 

Det er enighet mellom Legemiddelverket og søker om at budsjettvirkningene blir godt over 

bagatellgrensen på 5 millioner kroner fem år etter innvilget forhåndsgodkjent refusjon.  
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I forbindelse med saksbehandlingen av refusjonssøknaden for dabigatran gjorde 

Legemiddelverket egne budsjettanslag for hele gruppen av nye antikoagulantia. Dette ble 

presentert i et notat til Helse- og omsorgsdepartementet som inkluderte både virkningen på 

folketrygdens legemiddelbudsjett og virkninger på andre deler av helsebudsjettet, den 

såkalt utvidete budsjettberegningen. Det er foreslått satt av penger til hele gruppen 

antikoagulantia i statsbudsjettet for 2013. 

6 KONKLUSJON 

Det er sannsynlighetsovervekt for at behandling med rivaroksaban (Xarelto) oppfyller de 

faglige kriterier for forhåndsgodkjent refusjon til forebygging av slag og systemisk emboli 

hos pasienter med atrieflimmer. Både søker og Legemiddelverket er enige i at virkningene 

på folketrygdens legemiddelbudsjett vil være godt over bagatellgrensen på 5 millioner 

kroner i år 5 etter innvilget forhåndsgodkjent refusjon. 

 

Den foreliggende søknaden om refusjon for rivaroksaban (Xarelto) oppfyller dermed ikke 

vilkårene i legemiddelforskriftens § 14-15 første ledd og kan dermed ikke innvilges. 

Søknaden vil bli behandlet etter § 14-31 og Legemiddelverkets utredning oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet jf. § 14-32. 

 

Statens legemiddelverk, 22-11-2012  

Kristin Svanqvist (e.f.)  

seksjonssjef  

  

  

 Fredrik Rustad Holmboe 

saksbehandler 

 

 

 

Hilde Røshol 

saksbehandler 
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APPENDIKS A – MODIFISERT RANKIN SCALE (MRS) 

Tabell 20 - Modifisert Rankin Scale (mRS) 

Modifisert Rankin skala er mye brukt til å måle graden av funksjonshemning eller 

pleiebehov i dagliglivets aktiviteter hos personer som har hatt et hjerneslag. Skalaen ble 

introdusert i 1957 av Rankin (41) og er senere blitt modifisert av andre (42). 

 

Skalaen går fra 0 til 6, med endepunktene en perfekt helsesituasjon uten symptomer, til 

død. 

0 Ingen symptomer 

1 Ingen signifikant funksjonshemning. Personen er i stand til å utføre alle 

vanlige aktiviteter trass i symptomene. 

2 Lett funksjonshemning. Personen er i stand til å ivareta egen livsførsel 

uten assistanse, men er ikke i stand til utføre alle aktiviteter som før 

sykdomsdebut. 

3 Moderat funksjonshemning. Personen behøver noe hjelp, men kan gå 

uten assistanse. 

4 Moderat alvorlig funksjonshemning. Personen er ute av stand til å 

ivareta kroppslige behov uten assistanse, og ute av stand til å gå uten 

assistanse. 

5 Alvorlig funksjonshemning. Krever konstant pleie, sengebundet, 

inkontinent. 

6 Død 
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APPENDIKS B – INR-KONTROLLKOSTNADER 

Legemiddelverket gjorde beregninger av INR-kontrollkostnader i forbindelse med 

refusjonsvurderingen av dabigatran tidligere i år. Disse beregningene er gjengitt i sin 

helhet under i dette appendikset.  

 

 

INR-kontrollkostnader – beregninger fra refusjonsvurderingen av dabigatran (15) 

 

Vi har først anslått antall INR-kontroller per pasient per år. Deretter har vi gjort anslag på 

kostnad per kontroll. Ved å multiplisere de to størrelsene får vi et gjennomsnittsanslag på 

INR-kontrollkostnader per pasient per år.   

Antall INR-kontroller per pasient per år 

I det følgende presenteres totalt 7 anslag for INR-kontroller per pasient per år. Anslag 1 er 

dels basert på beregningene av antall INR-prøver i Norge i Sønbø Kristiansen (2010) (31) 

og dels på tall fra reseptregisteret. Data for antall INR-prøver i Norge er for 

sykehussektorens del basert på en kartlegging av omfanget av INR-prøver i Helse Sør-Øst 

og skalering til nasjonalt nivå. HELFO har så gitt tall for antall folketrygdrefunderte INR-

prøver i allmennpraksis og blant privatpraktiserende spesialister.  

 

Tabell 21 

Anslag 1. Reseptregistertall og norsk undersøkelse Kilde 

Antall INR-prøver i Norge i 2009 1783202 Kristiansen 2010 (31) 

Antall warfarinbrukere i Norge i 2009   86278 Reseptregisteret 

INR-prøver per bruker  20,7  

 

Dette anslaget kan være noe høyt, da det er et visst omfang med INR-prøver som ikke blir 

tatt for monitorering av warfarin, men som blir tatt av diagnostiske grunner, og for 

pasienter som behandles med warfarin for andre indikasjoner enn atrieflimmer. Vi har ikke 

tall for omfanget av dette. I anslag 2 er det dog skjønnsmessig i en viss grad tatt hensyn til 

dette, ved at vi har redusert anslaget på antall i denne sammenheng relevante INR-prøver. 

Men, dette er svært usikkert, og i tillegg burde tallet for antall relevante warfarinbrukere 

antakelig vært redusert.  

 

Tabell 22 

Anslag 2. Som anslag 1, men justert Kilde 

Antall INR-prøver i Norge i 2009, til 

monitorering av warfarin 

1500000 Steinar Madsen, 

Legemiddelverket. Anslag 
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Antall warfarinbrukere i Norge i 2009   86278 Reseptregisteret 

INR-prøver per bruker  17,4  

 

Anslag 3 er fra Lip et al 2007 (43) som gjorde en europeisk undersøkelse i 2004 der 

voksne AF-pasienter som hadde brukt VKA i minst ett år ble intervjuet. Det vil si at det 

sannsynligvis i stor grad er veletablerte pasienter som deltok i undersøkelsen, noe som i 

seg selv medfører at anslaget på antall INR-kontrollbesøk er lavere enn om en også hadde 

med pasienter i start- og tilpasningsfasen av behandlingen. Fra Norge deltok 100 pasienter. 

 

Tabell 23 

Anslag 3. Norske tall i europeisk undersøkelse Kilde 

Antall INR-kontrollbesøk per pasient.  

Voksne som hadde tatt VKA i minst ett 

år 

13 Lip 2007 (43). Lest ut av 

fig. 2 

 

Anslag 4 tar utgangspunkt i den svenske undersøkelsen av Bjørholt et al 2007 (30) – omtalt 

foran i denne rapporten. I undersøkelsen samlet man inn data for ulike faser i 

behandlingen: 

 

Tabell 24 

Anslag 4. Svenske tall (Bjørholt), vektede   Kilde 

Behandlingsstart, 3mndr. Antall prøver 12,38 Bjørholt 2007 (30) 

Første behandlingsår. Antall prøver 29,52 -«- 

Vedlikeholdsfase 16,18 -«- 

   

Antall nye warfarinbrukere i Norge, 2009 15801 Reseptregisteret 

Nye brukere målt i andel av antall 

warfarinbrukere, 2009 

18,3 % Beregnet fra Reseptregister-

tallene 

   

Antall INR-prøver per bruker. Vektet på nye 

og etablerte brukere. Svenske tall (Bjørholt), 

vektede 

18,6 Beregnet fra tallene over 

 

Ved å kombinere dataene fra Bjørholt med dataene fra Lip kan man med anslag 5 muligens 

få et anslag som passer en norsk setting bedre:  

 

Tabell 25 

Anslag 5. Svenske tall (Bjørholt) – justert 

til norske 

 Kilde 

Antall INR-prøver per bruker. Vektet på nye 

og etablerte brukere. Svenske tall (Bjørholt) 

18,6 Som anslag 4 over 



11/16467-21 LØ/LR/FRH og HR 22-11-2012 side 
62/71 

 

 

   

Antall norske INR-kontrollbesøk per 

veletablert bruker 

13 Lip 2007 (43), fig. 2 

Antall svenske INR-kontrollbesøk per 

veletablert bruker 

18 Lip 2007 (43), fig. 2 

Forholdet mellom antall norske og svenske 

INR-kontrollbesøk 

0,8125  

   

Antall INR-prøver per bruker. Vektet på nye 

og etablerte brukere. Svenske tall (Bjørholt) 

justert til norske. 

15,1 Beregnet fra tallene over 

 

Anslag 6 er fra den siste warfarinrapporten fra NOKLUS - Norsk kvalitetsforbedring av 

laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Rapporten dekker perioden 1.1.2011-31.12.2011, 

og er basert på data fra 392 fastleger. 

 

 

Tabell 26 

Anslag 6. Norske tall, fra NOKLUS Kilde 

Gjennomsnittlig antall INR-svar per 

pasient og år. (Det må legges til 1 prøve 

per år da tallene fra NOKLUS dekker 

kun prøver hos fastlegen og ikke prøver i 

sommerferie hos vikar, m.m.)  

 

10,9 

+ 1  

NOKLUS 

 

Anslag 7 er hentet fra en artikkel av Wieloch et al (14) med data fra det svenske nasjonale 

kvalitetsregisteret for atrieflimmer og antikoagulasjon, AuriculA. Data for 18391 pasienter 

inkludert i registeret i 2008 ble analysert. 64 % av pasientene hadde atrieflimmer. 

Gjennomsnittlig antall kontroller per år for disse pasientene er angitt i tabellen under.  

 

Tabell 27 

Anslag 7. Svenske tall, fra AuriculA Kilde 

Gjennomsnittlig antall INR-kontroller 

per AF-pasient per år.  

 

13,5  Wieloch et al 2011 (14) 

 

Alle anslagene over er beheftet med usikkerhet. Etter en totalvurdering av anslagene, vil 

Legemiddelverket – per nå – anslå gjennomsnittlig antall INR-kontroller per AF-pasient 

som bruker warfarin i Norge til ca. 13 per år. Dette kan ses på som et gjennomsnitt for nye 

og veletablerte warfarinbrukere. 
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Disse kontrollene medfører en eller annen form for kontakt med helsevesenet, som regel en 

konsultasjon. Vi har gjort en vurdering av hvor mange av disse kontrollene som var 

forbundet med et legebesøk som warfarinbrukeren ville gjort uansett om det var INR-

kontroll eller ikke. Det er vanskelig å framskaffe gode data på dette, men basert på 

vurderingen i Sønbø Kristiansen 2010 (31) angir vi dette antallet til 5 konsultasjoner per 

bruker per år. Dette støttes av statistikk fra NAV (44) som viser at personer over 70 år i 

2006 hadde mellom 4 og 5 fastlegekonsultasjoner i året. Vi antar at pasienter med 

atrieflimmer ligger over gjennomsnittet. Vi trekker disse besøkene fra antall INR-

kontroller og får et «nettoanslag» på 8 antall konsultasjoner/kontakter med helsetjenesten 

som bortfaller per pasient som bruker dabigatran i stedet for warfarin. 

 

 

Kostnad per INR-kontroll 

 

Anslag 1-3 

Anslagene i tabellen under tar utgangspunkt i den svenske undersøkelsen av Bjørholt et al 

2007 (30) – omtalt foran i denne rapporten. Anslagene inkluderer kun direkte kostnader, og 

ikke pasientenes tidsbruk. Legemiddelverket anser anslag 3 som det mest relevante av de 

tre fordi anslaget inkluderer reisekostnader, men ikke faste kostnader, jfr. diskusjon i 

kapittel 3.5.4. 

  

Tabell 28 

Anslag 1-3. Basert på svenske tall fra Bjørholt et al 2007 (30), m.m. 

   

  Kilde 

Kostnad pr INR-kontroll, 2003 SEK 550 Bjørholt 2007 (30) 

Valutakurs 2003, NOK/SEK 0,8774 Norges Bank (http://www.norges-

bank.no/pages/77459/tab1.htm) 

GDP pris nivå 2003, Norge / Sverige 1,11 Nordic Statistics 

(http://91.208.143.50/pxweb/ 

pxwebnordic/dialog/statfile1.asp) 

Kostnad pr INR-kontroll, 2003 NOK 538 Beregnet fra tallene over 

Helseprisindeks Norge, 2010 / 2003 1,25 Nordic Statistics 

(http://91.208.143.50/pxweb/ 

pxwebnordic/dialog/statfile1.asp) 

Anslag 1: 

Kostnad pr INR-kontroll, 2010 NOK 

670 Beregnet fra tallene over 

   

Andel faste kostnader 40 % Bjørholt 2007 (30) 

Anslag 2: 

Kostnad pr INR-kontroll, 2010 NOK. 

402 Beregnet fra tallene over 
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Uten faste kostnader 

   

Reisekostnad per INR-kontroll 120 Se beregninger under 

Anslag 3: 

Kostnad pr INR-kontroll, 2010 NOK. 

Uten faste kostnader, men med 

reisekostnader. Avrundet 

520 Beregnet fra tallene over 

 

Anslag 4 og 5 

Anslag 4 og 5 i tabellen under følger implisitt av beregningene i Sønbø Kristiansen 2010 

(31). Data for antall INR-prøver i Norge er omtalt over. Anslagene for enhetskostnader per 

prøve er basert på takster for INR-prøver i allmennlegepraksis, privatpraktiserende 

spesialistpraksis, på sykehus og private laboratorier, samt konsultasjonstakster. Det er ikke 

medregnet konsultasjonstakster for legebesøk en vil anta at pasientene har der også annet 

enn INR-kontroll er tema. Det er lagt til reisekostnader på kr 50 t/r og en tidskostnad per 

pasient (2 timer per kontroll) på kr 490,50 for besøk hos allmennlege/privatpraktiserende 

spesialist. 

 

Tabell 29 

Anslag 4-5. Basert på norske tall fra Sønbø Kristiansen (2010) (31) 

   

  Kilde 

Totale INR-prøvekostnader 2009, NOK 704 921 667 Kristiansen 2010 (31) 

Hvorav pasientenes tidskostnader 392 400 000  

INR-prøvekostnader uten pasient-tidskostn. 312 521 667  

Antall INR-prøver 2009 1 783 202  

   

Anslag 4: 

Kostnad pr INR-prøve, 2009 NOK. Kun 

direkte kostnader, dvs. uten pasient-

tidskostn. 

175 Beregnet fra tallene over 

   

Anslag 5: 

Kostnad pr INR-prøve, 2009 NOK. Med 

indirekte kostnader, dvs. med 

pasientidkostn. 

395 Beregnet fra tallene over 

 

 

Følgende faktorer tilsier isolert sett at Kristiansens anslag kan være konservativt: De 

takstbaserte enhetskostnader for INR-prøver på sykehuslaboratorier og private laboratorier 

synes vel lave (13,33 kr pr prøve). Kostnader knyttet til konsultasjoner og informasjon 
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m.m. knyttet til sykehusbaserte INR-prøver synes ikke å være inkludert. Reiseutgiftene til 

pasientene synes også noe for lave. 

 

Følgende faktorer tilsier isolert sett at Kristiansens anslag kan være for høyt: Noe faste 

kostnader for allmennleger ligger innbakt i enhetskostnadene, ved at en andel av 

fastlegetilskuddet er medregnet. I Blåreseptnemndas møte ble det også argumentert for 

pasientenes tidsbrukkostnader muligens var satt noe høyt. 

 

Anslag 6: 

På basis av dette har Legemiddelverket prøvd å supplere anslagene over med egne 

takstbaserte beregninger. HELFO oppgir at takst 710 for INR-prøve ble refundert ca. 928 

000 ganger i 2009. Dette var prøver foretatt hos allmennleger og privatpraktiserende 

spesialister. I følge HELFO ble takst 710 brukt i kombinasjon med ulike 

konsultasjonstakster som angitt i tabell 30De ulike takstene (honorarene) er angitt i tabell 

31Dersom en vekter takstkombinasjonene etter hyppighet, har en INR-kontroll en samlet 

INR- og konsultasjonstakst på ca kr 250. Dette kan brukes som et anslag på 

gjennomsnittlig kostnad per INR-prøve – i mangel av mer direkte kostnadsdata. Idet 

sykehustakstene brukt i Kristiansen 2010 (31) synes noe lave, bruker vi kostnadsanslaget 

basert på HELFO-taksttallene også for INR-prøver for warfarinmonitorering tatt på 

sykehus. I tillegg kommer en reisekostnad på ca. kr 120 (se under), slik at samlet anslag på 

gjennomsnittlige direkte kostnader ved en INR-kontroll for warfarinmonitorering da blir 

370 kr, se tabellen for anslag 6 under (tabell 32).  

 

Tabell 30 - Kombinasjoner av takst 710 og ulike konsultasjonstakster i 2009. Kilde: HELFO 

Takstkombinasjoner 

Antall unike 

forekomster Andeler 

Samlet takst (kr) 

per kombinasjon 

Vektet 

takst (kr) 

710 alene 17372 1,9 % 69 1 

710 + 1ad 171668 18,9 % 124 23 

710 + 1bd 0 0,0 % 119 0 

710 + h 3925 0,4 % 119 1 

710 + 2ad 221603 24,4 % 206 50 

710 + 2ad + 2cd 43927 4,8 % 354 17 

710 + 2ad + 2dd 373833 41,2 % 291 120 

710 + 2ad + 2cd + 2dd 64779 7,1 % 439 31 

710 + 3ad 6662 0,7 % 376 3 

710 + 3ad + 3bd 2016 0,2 % 451 1 

710 + 3ad + 4a1 (eller 4b1 el. 4c1 el. 

4c2) 580 0,1 % 534 0 

710 + 3ad + 3bd + 4a1 0 0,0 % 668 0 

SUM 906365 100 %   248 
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Tabell 31 - Takster (honorar) for ulike konsultasjoner hos allmennleger eller 
privatpraktiserende spesialister 

Takster 2011-2012 Honorar (kr)  Kilde 

710 (INR-prøve) 69 

http://normaltariffen.legeforeningen.n

o/pdf/Fastlegetariff_2011.pdf 

1ad (enkel kontakt, pers. fremmøte) 55 " 

1bd (enkel kontakt, brev el. tlf) 50 " 

1h (resept) 50 " 

2ad (kontakt allmennlege) 137 " 

2cd (tillegg konsult utover 20 min.) 148 " 

2dd (tillegg for spesialitet allmennmed) 85 " 

3ad (kontakt spesialist) 307 

http://normaltariffen.legeforeningen.n

o/pdf/Normaltariff_2011.pdf 

3bd (tillegg konsult utover 20 min.) 75 " 

4a1 (tillegg full undersøk. hos div.spes.) 217 " 

4b1 (tillegg full undersøk. hos div spes) 133 " 

4c1 (tillegg full undersøk v øyeblikk. 

hjelp) 200 " 

4c2 (tillegg full undersøk v øyeblikk. 

hjelp) 80 " 

 

 

Tabell 32 

Anslag 6. Basert på takstrefusjoner.  

   

 NOK Kilde 

INR-prøvetakst og gjennomsnittlig 

konsultasjonstakst 

250 HELFO/Legemiddelverket, se 

tabell over 

Reisekostnad per INR-kontroll 120 Se beregninger under 

   

Direkte kostnad per INR-kontroll 370  

 

 

Konklusjon: 

En totalvurdering av anslagene over vil Legemiddelverket – gitt den nåværende kunnskap 

– anslå de gjennomsnittlige direkte kostnadene per INR-kontroll til i størrelsesorden 370 

kr. Reisekostnader er inkludert. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt disse anslagene. 
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Dersom en også tar med indirekte kostnader, knyttet til pasientenes tidsbruk, kan en 

benytte anslaget fra Kristiansen 2010 (31) på ca kr 500 pr INR-prøve, noe som er basert på 

en antakelse om 2 timers tidsbruk per kontroll (reise, venting, prøvetaking, konsultasjon). 

 

Reisekostnader 

I flere av anslagene over inngår Legemiddelverkets anslag på gjennomsnittlige 

reisekostnader per pasient per INR-kontroll. Reisekostnadene framkommer slik: 

 

Tabell 33 

Legemiddelverkets anslag på reisekostnad til og fra INR-kontroll. NOK 

   

  Kilde 

Kollektivt, «korte turer», dvs. typiske 

turer til fastlege (se under). Pris per 

tur. 2011 NOK 

20 Skjønnmessig satt, basert på takster 

på ruter og en antakelse om at flere 

av pasientene har honnørbillett. 

Kostnader per km. 2011 NOK.   

- Kollektivt, «lange turer», dvs. typiske 

turer til spesialist/poliklinikk (se 

under) 

0,49 Hansen 2005 (45), oppdatert til 

2011 NOK  

- Egen bil 2,13 -«- 

- Taxi, første 10 km 8,30  Forskrift om takstberegning og 

maksimalpriser for løyvepliktig 

drosjetransport med motorvogn. 

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-

20100930-1307.html 

Taxi, utover første 10 km 14,95 -«- 

   

Fast tillegg per tur med taxi. 2011 NOK 52,50 -«-. Antar at halvpartene av turene 

bestilles og at halvparten tas fra 

holdeplass 

   

Avstander én vei. Km   

- Til allmennlege 8 Ianke et al 2006 (46)  

- Til spesialist/sykehus 37 -«- 

   

Andel reiser   

- Kollektivt 0,33 Antakelse 

- Egen bil 0,33 -«- 

- Taxi 0,33 -«- 

   

Kostnader t/r. 2011 NOK   

- Til allmennlege, i snitt 104 Beregnet fra tallene over 
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- Til spesialist/sykehus, i snitt 424 -«- 

   

Andel reiser   

- Til allmennlege 0,95  

- Til spesialist/sykehus 0,05 Kun 1 % av 928000 refusjoner av 

INR-prøve var hos spesialist 

(HELFO-tall for 2009). Men, i 

tillegg kommer et ukjent antall 

INR-prøver for 

warfarinmonitorering poliklinisk på 

sykehus. Vi anslår skjønnsmessig 

andelen til spesialist/sykehus til 

5 %.  

   

Reisekostnader t/r INR-kontroll. Vektet 

og avrundet. 2011 NOK 

120 Beregnet fra tallene over 

 

 

Unngåtte INR-kontrollkostnader per dabigatranbruker (sammenliknet med en 
warfarinbruker) per år 

 

Vi kombinerer anslagene på antall unngåtte kontroller og direkte kostnad per kontroll: 

8 unngåtte kontroller (legekonsultasjoner som ellers ikke ville vært gjort) multiplisert med 

370 kr per kontroll = 2960 kr 

I tillegg unngås kostnaden for 5 INR-prøver som gjøres samtidig med legekonsultasjoner 

som også en gjennomsnittlig dabigatranbruker antas å ha per år: 69 kr (takst 710) * 5 = 

345 kr. 

Samlede unngåtte INR-kontrollkostnader blir da ca. 3300 kr per dabigatranbruker 

(sammenliknet med en warfarinbruker) per år. Dette er direkte kostnader. I tillegg kommer 

indirekte kostnader, knyttet til pasientenes og eventuelle ledsageres tidsbruk.  

Det må gjentas at disse anslagene er usikre, og er basert på den innsamlede kunnskap per 

nå. 
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