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 Sammendrag  
 Introduksjon  PCSK9-hemmere virker gjennom blokkering av PCSK9-molekyler som styrer resirkulering av LDL-reseptorer i leverceller. Hemmingen leder til en kraftig økning av LDL-reseptorer på levercelleoverflaten som muliggjør et mer effektivt og omfattende opptak av LDL-partikler i levercellene. Dette fører til en dramatisk reduksjon av LDL-partikler i blodet. PCSK9-hemmere er monoklonale antistoffer og må gis som subkutan injeksjon, en eller to ganger per måned. PCSK9-hemmere har således en helt annen virkningsmekanisme enn statiner, og kan i kombinasjon med statiner gi ytterligere kolesterolsenkning hos pasienter som ikke oppnådde målverdier for LDL-kolesterol til tross for intensiv statinbehandling.   Formål  Formålet med denne oppgaven er å se på publiserte analyser av kostnadseffektiviteten av PCSK9-hemmere ved hyperkolesterolemi, samt legemidlenes effekt- og sikkerhetsprofil.  Metode Dette er en litteraturstudie som er basert på fire originalstudier som er hentet fra PubMed (med søkeordene PCSK9-inhibitors, alirocumab, evolocumab, efficacy, safety), samt rapporter fra internasjonale hjemmesider som har ansvar for helseøkonomiske og andre vurderinger av legemidler.  Resultat og diskusjon PCSK9-hemmere har vist i de valgte langtidsstudiene å være effektive legemidler, med gode effekter på surrogatmarkører som LDL-kolesterol, dog savnes fortsatt resultater fra kliniske studier med harde kliniske endepunkter. I tillegg har de en lik sikkerhetsprofil som placebo/standardbehandling. De er dog dyre legemidler, som dekkes under visse forhold i Norge, og subvensjoneres foreløpig ikke i Sverige.  Det er begrenset evidens rundt kostnadseffektivitet av PCSK9-hemmere, hovedsakelig fordi data med kliniske endepunkter fortsatt er begrenset. De fleste internasjonale myndigheter som utfører helseøkonomiske analyser (health technology assessments, HTE) har planlagt å gjennomføre dette i nærmeste fremtid. De som har utført HTE-analyser konkluderer med at medisinene ikke er kostnadseffektive til nåværende priser.  Konklusjon  Det finnes en stor risiko for at PCSK9-hemmere kan forårsake en veldig stor budsjettpåvirkning, både med tanke på antall personer som kan komme i betraktning for behandling, årskostnaden av behandlingen og det faktum at behandlingen kan antas å vare livet ut. Begge de studerte PCSK9-hemmerene har vist stort potensiale med hensyn til effekt på surrogatmarkører som LDL-kolesterolreduksjon i de studiene som ble inkludert i det foreliggende arbeidet. Men for at et legemiddel skal defineres som kostnadseffektivt må prisen for legemiddelet stå i forhold til den forventede kliniske nytten, dvs. kliniske endepunkter som reduksjon av kardiovaskulær risiko og forekomsten av bivirkninger og eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med behandlingen. For PCSK9-hemmere er den nåværende prisen antakelig altfor høy for at tilleggs nytten av behandlingen står i et rimelig forhold til kostnadene. I tillegg til at det enda ikke er bevist i hvor stor grad PCSK9-hemmerene kan redusere risikoen for kardiovaskulære hendelser og bivirkningsrisikoen i forbindelse med langtidsbehandlingen ikke er kartlagt. Dessuten er det uvisst om nåværende forskrivningsrestriksjoner er tilstrekkelig for å kunne kontrollere kostnadsutviklingen.  Nøkkelord: PCSK9-hemmere, alirokumab, evolokumab, kostnadseffektivitet
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Forkortelser  
 AIP   Apotekenes maksimale innkjøpspris 
AUP   Apotekenes maksimale utsalgspris    
DDD   Definert døgndose 
FH   Familiær hyperkolesterolemi 
HDL    High-density lipoprotein 
HeFH   Heterozygot familiær hyperkolesterolemi 
HoFH   Homozygot familiær hyperkolesterolemi 
HTE   Health technology assessments 
ICER    Institute for Clinical and Economic Review 
ICER   Incremental Cost-Effectiveness Ratio 
IQWiG   The German Institute for Quality and Efficiency in Health Care 
KI   Konfidensintervall 
KVS   Kardiovaskulær sykdom 
LDL    Low-density lipoprotein 
LDL-K    Low-density lipoprotein kolesterol 
LDL-R   Low-density lipoprotein reseptor 
LYG   Vunnede leveår (life years gained) 
MACE   Major adverse cardiovascular event 
NICE    National Institute for Health and Care Excellence 
NNT   Number needed to treat 
PCSK9   Proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 
QALY   Kvalitetsjusterte leveår (quality adjusted life years)  
RR   Relativ risiko 
SLV   Statens Legemiddelverk 
SMC   Scottish Medicines Consortium 
TLV   Tandvårds- och Läkemedelsförmansverket 
ULN   Upper limit of normal
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Ordforklaringer 
 Aferesebehandling  En type behandling hvor blodet blir renset for kolesterol.  Blåreseptordningen Innebærer at man har forhåndsgodkjent refusjon. I Norge betaler pasientene 39 % av totalsummen for de legemidlene som dekkes på blåresept, med en maksimalgrense på 520 NOK for 3 måneders forbruk. Staten dekker de resterende prosentene.   Compliance = etterlevelse. Sier noe om hvor godt pasientene følger legenes og apotekenes anbefalinger.   
 Framingham risk score Estimerer risikoen for hjertesykdom innen 10 år.   Förmånssystemet Lignende den norske blåreseptordninger. Pasientene betaler maksimalt 2 200 SEK under en 12-måneders periode, for de legemidlene som dekkes på förmån. Resten av kostnadene dekkes av staten.   ICER CVD Policy Model  En godkjent datasimulering som tar for seg forekomsten, prevalensen, mortaliteten og kostnaden av slag og hjertesykdom hos alle over 35 år av USA’s befolkning.  ICER    Incremental cost-effectiveness ratio, regnes ut ved: 

CostTherapy being evaluated – CostNext most effective therapy_______________  
    EffectivenesTherapy being evaluated – EffectivenessNext most effective therapy  QRISK Estimerer også risikoen for hjertesykdom innen de 10 neste årene, men NICE mener denne er mer nøyaktig å bruke enn Framingham, da QRISK oppdateres jevnlig.    REACH The REduction of Atherothrombosis for Continued Health. Et kvalitetsregister som har som mål å undersøke riskfaktorer for aterotrombotiske sykdomm
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Introduksjon 
Kolesterol Kolesterol har flere funksjoner i kroppen; som del i cellemembran og nervesystemet, i tillegg til å være en viktig del i syntesen av andre steroider. Kolesterol og lipider blir transportert rundt i kroppen som lipoproteiner. Disse blir oftest delt inn i fire hovedkategorier, avhengig av deres tetthet; kylomikroner, high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL) og very low-density lipoprotein (VLDL). VLDL blir syntetisert i leveren, og har som oppgave å frakte lipider til annet vev i kroppen for lagring. LDL dannes når triglyseridene i VLDL blir absorbert, og inneholder hovedsakelig kolesterol. HDL produseres også i leveren, men i form av en tom vesikkel som har som oppgave å absorbere kolesterol og fosfolipider fra kroppen, for å deretter ta dette med til leveren hvor det blir utskilt i gallen [1].  Noe av kildene til kolesterol for mennesker kommer fra matvarer fra dyreriket [2]. Eksempler her er kjøtt, meieriprodukter og egg [3]. Vi får i oss cirka 15 % av behovet vårt fra dette, og de resterende 85 % produseres i leveren [1].   
Hyperkolesterolemi Hyperkolesterolemi er benevnelsen på et høyere totalkolesterolnivå i plasma enn det som er anbefalt. Man har ikke en konsensus på hvor denne grensen går, uten at grensen må individualiseres gjennom å se på hele det kliniske bildet og konstellasjonen av øvrige kardiovaskulære risikofaktorer [4]. Totalkolesterol består av både LDL-K og HDL-K. Nasjonalforeningen for folkehelsen anbefaler et HDL-nivå på >1 mmol/L for menn og >1,3 mmol/L for kvinner, og et LDL-nivå på <3 mmol/L for begge kjønnene [5]. LDL-K nivåene i kroppen reguleres gjennom aktiviteten til LDL-reseptorene, som hovedsakelig er plassert på levercelleoverflaten [6].  Årsaker til hyperkolesterolemi er hovedsakelig livsstilsfaktorer som røyking og overvekt samt arv, men det kan også knyttes til sykdommer som hypotyreose og lever- og nyresykdommer [4].  Kolesterolnivåer som er høyere enn målverdier anses øke risikoen for demens og hjerte-karsykdommer [5]. På verdensbasis er det kardiovaskulære sykdommer (cardiovascular disease, CVD) som tar mest liv, oftest hos kvinner. Man kan anvende SCORE-tabellen for å avgjøre hvor ens risiko for å rammes av CVD innen en 10 års periode ligger. I denne tabellen teller totalkolesterol, overtrykket i blodårene, kjønn, alder og om man røyker inn [6].   Høye verdier av LDL-K bidrar til å øke risikoen for aterosklerose, som er en forløper til CVD. Ubehandlet kan dette lede til en fortetning i blodårene, og videre sykdommer som angina pectoris, hjerteinfarkt, slag eller såkalte røykeben [7]. HDL-K i tilstrekkelige verdier motvirker derimot prosessen av fettlagringen i blodårene. Det har blitt vist at en senkning i LDL-K nivåer på 1,0 mmol/L fører til en reduksjon på ~25 % av kardiovaskulær dødelighet.   For å beregne LDL-K nivåene anvendes oftest Friedewald formelen. Den kan dog kun anvendes om mengden av triglyserider er under 4,5 mmol/L, ettersom at forholdet mellom triglyserider og kolesterol i VLDL og kylomikroner øker kraftig ved økte mengder av triglyserider. Ved beregnelse av LDL-K i mmol/L tar man total kolesterol – HDL-K – (0,45 x triglyserider) [6].  Den mest frekvente årsaken til arvelig forhøyde kolesterolnivåer er heterozygot familiær
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hyperkolesterolemi (HeFH). Ved denne tilstanden har det oppstått en mutasjon i noen utvalgte gener; genet for LDL-reseptoren, genet for apoB eller i genet for PCSK9. Aller vanligst er det førstnevnte genet, som gjelder for hele >90% av tilfellene. En meget sjeldnere tilstand av FH er den homozygot typen (HoFH). Ved denne sykdommen blir man ofte syk i ung alder av hjerte-karsykdom. Blir man ikke behandlet kan man dø tidlig 
[8].  På verdensbasis forekommer HeFH hos 1/200 til 1/500 personer, mens for HoFH er det så sjeldent som hos 1/160 000 til 1/1 000 000 personer [9].   
Behandlingsalternativer Ved hyperkolesterolemi anbefales det først og fremst å bedre livsstilen sin. Røykeslutt, vektnedgang, blodtrykkssenkning, fysisk aktivitet og et sunt kosthold bør prøves som ikke-farmakologisk behandling. Deretter er det vanlig å legge til en type statinlegemiddel. I Sverige finnes det fem ulike statinpreparater, alle med så og si samme virkningsmekanisme [4]. Statinbehandling kan senke LDL-K med nærmere 50%, avhengig av type statin og hvilken dose man tar [10].  Den vanligste årsaken til statinintoleranse er muskelsmerter. Årsaken bak denne bivirkningen er at man får høyere nivåer av enzymet kreatin kinase [11].  Andre behandlingsalternativer er kolesterolabsorpsjonshemmere (ezetimib) og resiner (kolestyramin, colestipol og kolesevelam) [4].   
PCSK9-hemmere Det nyeste innen hyperkolesterolemibehandling er proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 hemmere (PCSK9-hemmere). Til nå finnes det to produkter på legemiddelmarkedet under denne kategorien; Repatha (evolokumab, Amgen) og Praluent (alirokumab, Sanofi-Aventis/Regeneron). Begge disse er humane monoklonale antistoffer, som ble godkjente i 2015 [11].   Begge er godkjent for indikasjonene heterozygot familiær/ikke-familiær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi. De kan både gis i tillegg til andre kolesterollegemidler, og i monoterapi. Begge skal injiseres subkutant, enten i overarm, lår eller i buken [12,13].   I tillegg er det også en ny type PCSK9-hemmer på vei. Denne heter bococizumab, og skiller seg fra de to andre ved at den er et humanisert monoklonalt antistoff. Bococizumab har vist sammenlignbare resultater med alirokumab og evolokumab, og er nå i en fase 3 studie frem til august neste år [12].  
Virkemekanismer Evolokumab og alirokumab er monoklonale antistoffer av human type [9]. Antistoffer er immunoglobuliner som binder til spesifikke proteiner på målcellene, og som skaper en reaksjon der [14]. For PCSK9-hemmerene er det PCSK9-genet som er den nevnte målcellen, ettersom det er dette genet som påvirker LDL-reseptorene (LDL-R) i kroppen.   PSCK9 er et enzym som blir produsert i hepatocyttene, før veien går videre til LDL-R som sitter på yttersiden av levercellene. Etter bindelsen stabiliseres forholdet mellom LDL-R og selve komplekset, i tillegg til at reseptoren ikke blir frigjort fra vesikkelen. Sammenlagt leder dette til en nedbrytning av hele strukturen [15]. Ved å svekke dette enzymet vil mengden av LDL-R øke, og dermed vil nivåene av LDL-K i blodet synke [12,15]. Se figur 1 for en billedlig forklaring av interaksjoner mellom LDL-K og LDL-R, med og uten PCSK9.   
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Alle mennesker har PCSK9, og det spekuleres i om funksjonen til enzymet er å opprettholde en likevekt i LDL-reseptorens tetthet hos friske individer [14].   

 Figur 1: LDL-kolesterol og LDL-reseptor interaksjoner, med og uten PCSK9. 
Figuren er en modifikasjon av figur 1 i artikkelen Therapeutic Potential and Critical Analyis of the PCSK9 Monoclonal Antibodies Evolocumab and Alirocumab [16].   
Farmakologi for PCSK-9 hemmere Den anbefalte doseringen for Repatha er 140 mg annenhver uke, eller 420 mg en gang i måneden [12]. For Praluent er det 75 mg annenhver uke som er standarddoseringen, men man kan også begynne initialt med 150 mg annenhver uke for en høyere reduksjon i LDL-nivået [13].  Repatha har en halveringstid på 11-17 dager, mens det for Praluent i monoterapi er på 17-20 dager [12,13]. Gitt sammen med en statin var halveringstider på 12 dager [13].  Det er vist i flere studier at etter avbrytelse med en av PCSK9-hemmerne vil kolesterolnivåene vende tilbake til sine utgangspunktnivåer, uten tegn på rebound-effekt 
[12,15].   
Bivirkninger og antikroppdannelse De mest frekvente bivirkningene som er rapportert ved bruk av PCSK9-hemmere er reaksjoner på injeksjonsstedet, i form av rødhet, kløe, helvese og smerte, og infeksjon i de øvre luftveiene [12,13]. For Repatha er det også rapportert ledd- og ryggsmerter, samt en følelse av uvelhet [12].  Det er en lav risiko for antikroppdannelse både for Praluent og Repatha. De få dannelsene som har oppstått hos pasienter har vært forbigående og ikke ført til varende nøytraliserende antikropper, dog er data rundt dette temaet svært avhengig av hvilken metode for analyse man anvender [10,12,13].  
Prissetning på legemidler i Norge og Sverige I Norge får alle reseptpliktige legemidler som er registrerte en maksimalpris. Denne prisen fastsettes av Statens Legemiddelverk (SLV), og må være på plass innen 
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legemidlene kan markedsføres. Det er legemiddelfirmaene selv som sender søknad til SLV om pris. Denne prisen blir oftest lignende det som er gjennomsnittet av de tre laveste prisene i noen av de europeiske landene Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Østerrike, Belgia og Irland. SLV fastsetter også apotekenes maksimal innkjøpspris (AIP), og apotekenes maksimale utsalgspris (AUP) [17].   I Sverige er det Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som tar avgjørelser rundt prissetning på legemidler. TLV skal bruke verdibasert prissetting som grunnlag for sine beslutninger, hvilket betyr at legemidler subvensjoneres etter betalingsviljen og at prisen skal reflektere det forventete framtidige positive effektene for pasientene i forhold til betalingsviljen [18].     
Kostnadseffektivitet og ICER For å kunne avgjøre om staten skal ta i bruk et nytt legemiddel må visse kriterier tas i bruk. Disse kriteriene omhandler sykdommens alvorlighetsgrad, legemiddelets effekt hos pasientene og om legemiddelet er kostnadseffektivt. Kostnadseffektivitet betyr generelt at et mål nås til lavest mulige kostnader for samfunnet. Konkret i forbindelse med legemidler menes med kostnadseffektivitet at prisen for legemiddelet står i et rimelig forhold til effekten/nytten av det. Man ser ikke utelukkende på prisen på selve legemidlet, men også på alle kostnadene i forbindelse med behandlingen og positive effekter i tillegg til de ren medisinske, for eksempel kortere sykemeldingsperioder [19].  Man viser frem kostnadseffektiviteten og tilleggskostnaden (ICER; incremental cost-effectiveness ratio) på et legemiddel ved å dele merkostnaden på mereffekten, og får videre av dette et kronebeløp per vunnet leveår (life years gained, LYG) eller per kvalitetsjustert leveår (quality adjusted life years, QALY). LYG viser til gjennomsnittlig ekstra levetid for pasienten på grunn av behandlingen (dog sier det ingenting om livskvaliteten endres), mens QALY viser til et leveår ved maksimal helse, både med tanke på lengre liv og bedret livskvalitet. Av dette får man henholdsvis merkostnader per vunnet kvalitetsjusterte leveår eller merkostnader per vunnet leveår. Begge gjelder for en gjennomsnittlig pasient.   For å beregne antall QALY’er tar man utgangspunkt pasientenes forventede levetid. Hver periode gis en helserelatert livskvalitetsvekt mellom 0 og 1. 0 viser til død og 1 til full helse. Om man eksempelvis har et legemiddel som gjør livskvaliteten til en pasient bedre, fra 0,5 til 0,8, i en periode på 10 år, så innebærer dette 3 QALY’er ((0,8 - 0,5) * 10). Har man derimot et legemiddel som forlenger livstiden med 4 år hos en pasient med en livskvalitet på 0,6, så får man en QALY på 2,4 (0,6 * 4).    Årskostnaden og kostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår skiller seg gjerne fra hverandre. Dette kan være årsaket av flere faktorer. Disse faktorene kan være: - Behandlingen kan vare lengre enn ett år. - Flere års behandling med legemiddelet kan gi mindre enn ett kvalitetsjustert leveår i ekstra helsegevinst (helserelatert livskvalitetsvekt <.1) - Merkostnadene per kvalitetsjusterte leveår tar hensyn til mange flere kostnader enn legemiddelkostnaden. - Årskostnaden ved selve legemiddelet tar ikke hensyn til det vi kan spare ved å kutte ut dagens standardbehandling. Unntaket er hvis det nye legemidlet kommer i tillegg til dagens behandling [20].   I teorien koster ett leveår med optimal helse cirka 600 000 svenske kroner (cirka 606 948,46 norske kroner, valutakurs per 17.04.16) [21].   Ettersom store grupper av befolkningen kan falle under indikasjonsområdet for denne nye medisinen, og med tanke på prisen og at behandlingslengden antakeligvis er livslang, 
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kan den potensielle totale budsjettpåvirkningen bli ekstrem. Derfor er et tilleggsspørsmål som skal belyses i dette arbeide hvordan man kan beholde kontroll over kostnadsutviklingen av PCSK9-hemmere.  
Formål 
Hovedformålet med denne oppgaven er å undersøke evidensen for kostnadseffektivitet av PCSK9-hemmere ved behandling av hyperkolesterolemi. Som ett sekundært mål og som underlag for hovedformålet skal også klinisk-farmakologiske aspekter av PCSK9-hemmerene undersøkes, hovedsakelig med tanke på dokumentert effekt, sikkerhet og bivirkningsrisiko. Ett tredje mål er å drøfte strategier hvordan myndigheter eventuell kan beholde kontroll over kostnadsutviklingen i samband med introduksjon av PCSK9-hemmere.  
Metode 
Dette er en litteraturstudie hvor PubMed har vært hoved søkemotor for å identifisere aktuelle studier til denne oppgaven. Søkeordene som har blitt brukt er pcsk9 inhibitors, evolocumab, alirocumab, hypercholesterolemia, efficacy, safety og mechanism. De studiene som ikke inneholdt disse søkeordene, eller som varte i mindre enn 40 uker ble ekskludert. Oversikt over søkene, antall treff og valgte referanser listes i tabell 1. I tillegg har nasjonale nettsider fra institusjoner og myndigheter som har ansvar for helseøkonomiske spørsmål og vurderinger av legemidler fra flere europeiske land blitt anvendt for å skaffe til veie bakgrunnsmateriale for denne studien. Konkret søktes informasjon hos følgende institusjoner: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), Institute for Clinical and Economic Review (ICER), National Institute for Health and Care Excellence (NICE), The German Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), Statens Legemiddelverk (SLV) og Scottish Medicines Consortium (SMC).  Tabell 1.  Oversikt over artikkelsøkingen i PubMed. 

Dato Søkeord Begrensninger Antall treff Valgte referanser 
160404 Pcsk9 inhibitors AND evolocumab AND hypercholesterolemia AND efficacy safety 

Clinical trial 12 [22, 23] 

160404 Alirocumab AND pcsk9 inhibitors AND efficacy safety 
Clinical trial 6 [10, 15] 

 160419 pcsk9 mechanism AND hypercholesterolemia 
Ingen 56 [9, 16]  

 
Resultat 
Nedenfor følger sammendrag av de fire originalstudiene som inngikk i denne oppgaven. I tabell 2 vises en oversikt over studiene, og i tabell 3 oppsummeres hovedpunktene fra respektive studier.  Deretter følger sammendrag fra kostnadseffektivitetsanalyser og vurderinger gjort av TLV, ICER, NICE, IQWiG, SLV og SMC av PCSK9-hemmerene evolokumab og alirokumab.  
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Koren et. al, 2013:  Efficacy and Safety of Longer-Term Administration of Evolocumab (AMG 145) in Patients with Hypercholesterolemia Dette var en 52 uker lang fase 3 studie som omfattet 1104 pasienter, hvor gjennomsnittsalderen var på 56 år. Formålet med studien var å se nærmere på evolokumab, med tanke på effekt og sikkerhet. Alle pasientene ble rekruttert fra en tidligere fase 2 studie. Disse ble deretter delt inn i to grupper, hvor 736 pasienter fikk evolokumab og 368 pasienter fikk standardbehandling (standard-of-care, SOC). Totalt 691 pasienter stod på statinbehandling fra starten av. Evolokumab ble injisert i doser på 420 mg hver 4. uke.   Etter 52 ukers behandling var den gjennomsnittlige reduksjonen i LDL-K i PCSK9 gruppen 52,3 % ([SE, 1,8 %] P<0,0001), sammenlignet med standardbehandling alene. Det ble også vist en økning i HDL-K nivåene, størst i evolokumab-gruppen med 9,1 % mot 3,5 % i den siste uken.   Bivirkninger forekom jevnt over hos begge gruppene, med 73,1 % i SOC-gruppen og 81,4 % i evolokumab-gruppen. De mest frekvente bivirkningene var øvre luftveisinfeksjoner, nasofaryngitt, influensa, artralgi og smerter i ryggen. Mer seriøse bivirkninger ble rapportert noe oftere i evolokumab gruppen, med 7,1 % respektivt 6,3 % i SOC-gruppen.   Det ble observert økninger i kreatin kinase nivåene i begge gruppene med lik frekvens. Nivåer over 5x ULN oppstod hos syv av pasientene i begge gruppene, og nivåer over 10x ULN oppstod hos to pasienter i begge gruppene.   Bieffekter på injeksjonsstedet oppstod hos 5,2 % av pasientene som fikk evolokumab, og førte til at en pasient avbrøt studien. Dette ble ikke målt i den andre gruppen, da det ikke ble gitt injeksjoner hos de pasientene.   Kardiovaskulære effekter som kunne knyttes til behandlingen ble observert noe oftere i SOC-gruppen, med 2,2 % mot 1,2 % i evolokumab-gruppen [22].   
Sabatine et. al, 2015: Efficacy and Safety of Evolocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events Denne artikkelen består av sammenstilte resultater fra to studier; Open-Label Study of Long-Term Evaluation against LDL Cholesterol 1 (OSLER-1) og OSLER-2. Begge studiene gikk fra oktober 2011 til juni 2014. Totalt deltok 4465 pasienter. Disse ble delt i to grupper, hvor den ene gruppen mottok evolokumab og SOC, og den andre kun SOC. Evolokumab ble injisert subkutant i doser på 420 mg månedlig i OSLER-1, og i doser på 140 mg annenhver uke eller 420 mg månedlig i OSLER-2.   Sammenstilt ble det rapportert en 61,0 % reduksjon i LDL-C nivåene (95 % konfidensintervall, 59-63; P<0,001) sammenlignet med standardbehandling, i uke 12. Denne endringen holdt seg relativt konstant i tiden ut studien.   I begge studiene ble det observert en økning i HDL-K og apolipoprotein A. Totalt sett økte evolokumab HDL-K med 7,0 %, og apolipoprotein A med 4,2 % (P<0,001).   Bivirkninger oppstod jevnt i begge gruppene; 69,2 % i evolokumab-gruppen og hos 64,8 % i SOC-gruppen. De mest frekvente bivirkningene var artralgi, hodepine, trøtthet, smerter i ekstremiteter og andre muskelrelaterte effekter. Uønskede effekter på selve injeksjonsstedet ble sett hos 4,3 % av pasientene i evolokumab-gruppen, og førte til at 
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seks pasienter avbrøt studien. Seriøse bieffekter forekom like ofte i de to gruppene, med 7,5 % i hver av de.   Det ble observert en større økning av kreatin kinase i SOC-gruppen enn i evolokumab-gruppen, med 1,1 % mot 0,6 %.  Kardiovaskulære hendelser ble rapportert hos 29/2976 (0,95%) pasienter som mottok evolokumab, og hos 31/1489 (2,18%) av de som fikk standardbehandling (Kaplan-Meier beregnelser ved 1 år, hazard-ratio/fare-forhold 0,47; 95% KI, 0,28-0,78; P=0,003) [23].   
Kereiakes et. al, 2015:  Efficacy and Safety of the Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9 Inhibitor Alirocumab Among High Cardiovascular Risk Patients on Maximally Tolerated Statin Therapy: The ODYSSEY COMBO 1 Study Denne studien gikk over 52 uker og inkluderte 316 pasienter som stod på maksimalt tolererbare statindoser. Disse ble randomisert i to grupper, hvor de videre mottok alirokumab eller placebo. Gjennomsnittsalderen i begge gruppene var 63 år. Alirokumab ble injisert i doser på 75 mg annenhver uke, og placebo ble gitt i 1 ml ferdigfylt penn.   Doseringen med alirokumab ble økt hos de pasientene som ikke nådde LDL-K nivåer under 70 mg/dl, til 150 mg annenhver uke. Denne økningen førte til 22,8 % mer senkning i LDL-K nivåene.   Inkluderingskriterier var pasienter over 18 år, uavhengig av kjønn, som enten hadde et LDL-K nivå på over 70 mg/dl og kardiovaskulær sykdom, eller et LDL-K nivå over 100 mg/dl sammen med risikofaktorer for hjertesykdommer (som kronisk nyresykdom eller diabetes).   Alle pasientene som kunne fikk også maksimal tolererbar statindose (henholdsvis atorvastatin i doser på 40-80 mg, rosuvastatin i doser på 20-40 mg eller simvastatin i doser på 80 mg per dag), sammen med andre lipidsenkende alternativer.   Forandringene i LDL-K var -45,9 % (95 % KI; -52,5 til -39,3, P<.0001) sammenlignet med placebo, i uke 24. Det ble også observert en økning i HDL-K i alirokumab-gruppen på 3,5 %, mot en senkning i placebo-gruppen på 3,8 %.   Det ble observert bivirkninger jevnt over i begge gruppene. I alirokumab-gruppen fikk 75,8 % av pasientene en form av uønsket effekt, og i placebo-gruppen 75,7 %. Av disse var det mest alvorlige bivirkninger hos de som mottok alirokumab (12,6 % mot 13,1 % i placebo-gruppen). De mest frekvente bivirkningene var øvre luftveisinfeksjoner, artralgi, nasofaryngitt, urinveisinfeksjon, svimmelhet og bihulebetennelse.  Lokale injeksjonsstedseffekter ble rapportert hos 11/207 pasienter som fikk alirokumab og hos 3/107 av de som fikk placebo (5,3% respektivt 2,8%). Effektene var ikke av betydelig grad og førte ikke til opphør av behandlingen.  Kardiovaskulære bivirkninger ble påvist og registrert, men forfatterne konkluderte ikke videre med tallene. I bivirkningstabellen kommer det frem at 6/207 (2,9%) pasienter som mottok alirokumab og 3/107 (2,8) pasienter som fikk placebo opplevde en kardiovaskulær bieffekt [10].  
Robinson et. al, 2015:  Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events Dette var den lengste studien, som gikk over hele 78 uker. Gjennomsnittsalderen var 60 år. Det var 2341 pasienter med, og disse ble randomisert i to grupper. Den ene gruppen 
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mottok alirokumab i doser på 150 mg annenhver uke, og den andre gruppen mottok en placeboinjeksjon som også ble gitt annenhver uke. Begge gruppene fikk i tillegg basebehandling med enten en type statin eller et annet kolesterolpreparat, som ezetimib.   Kriteriene for å delta i studien var heterozygot FH, hjertesykdom eller risikosykdom for hjertesykdom, LDL-K nivåer på 70 mg/dl eller mer samt 18 år eller eldre. Alle pasientene mottok også maksimaldose av statiner med eller uten annen lipidsenkende behandling. I tillegg måtte alle følge diettretningslinjer satt av Adult Treatment Panel III of the National Cholesterol Education Program, eller tilsvarende.   I uke 24 ble det målt en endring i LDL-K i form av en reduksjon på 61,9 % (95 % KI; -64,3 til -59,4%, P<0,001), sammenlignet med placebo. Når det gjelder HDL-K, ble det observert en økning i alirokumab-gruppen på 4,0 %, mot -0,6% i placebo-gruppen (95 % KI; 3,3 til 5,9, P<0,001).   I begge gruppene oppstod det bivirkninger; hos 81,0 % av de pasientene som fikk alirokumab og hos 82,5 % av de som fikk placebo. Frekvensen av mer alvorlige bivirkninger, var 18,7 % hos pasientene i alirokumab-gruppen mot 19,5 % i placebo-gruppen. Derimot var det flere i alirokumab-gruppen som avbrøt studien på grunn av bivirkninger enn i placebo-gruppen (7,2% mot 5,8, p=0,26).   De mest frekvente bieffektene var allergiske reaksjoner, myalgi, nevrologiske hendelser og oftalmologiske hendelser. Bivirkninger ved injeksjonsstedet ble observert i større grad blant pasienter som fikk alirokumab (5,9 %) sammenlignet med placebogruppen (4,2 %, p=0,10).    Forskjellene i forekomsten av bieffekter og avbrudd fra studien mellom gruppene var ikke signifikante.  Endringene i kreatin kinase var størst i placebo-gruppen. I denne gruppen fikk 4,9 % av pasientene kreatin kinase nivåer over 3x ULN (upper limit of normal). I alirokumab-gruppen opplevde 3,7 % av pasientene en økning.   Kardiovaskulære hendelser forekom hos 4,6% av pasientene som mottok alirokumab, og hos 5,1% av de som fikk placebo [15].                    
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Sammenfatning av alle de inkluderte studiene  Tabell 2: De fire sammenlignbare studiene på PCSK9-hemmere, med tanke på effekt og sikkerhet. 
Studie Design Varighet Antall pasienter Fordeling Land År 
Koren et. al, 2013 
[22] 

Randomisert 52 uker 1104 736 evolokumab + SOC** 368 SOC 

USA 2011-2012 

Sabatine et. al, 2015 [23] 
Randomisert Open-label Controlled study  

48-56 uker 4465 (1324 i OSLER-1 og 3141 i OSLER-2*) 

2976 evolokumab 1489 SOC 
USA 2011-2014 

Kereiakes et. al, 2015 [10] 
Randomisert Dobbelblind Placebo-kontrollert  

52 uker 316 209 alirokumab 107 placebo 
USA 2014-2015 

Robinson et. al, 2015 [15] 
Randomisert Dobbelblind Placebo-kontrollert Parallelgruppe Multinasjonell 

78 uker 2341 1553 alirokumab 788 placebo 
Afrika, Europa, Nord- og Sør-Amerika 

2014-2015 

* OSLER-1 og OSLER-2: Denne artikkelen omhandlet to studier.  ** SOC = standard of care therapy.  Tabell 3: Oversikt over resultatene fra de fire hovedstudiene. 
Studie Gruppe Endringer i LDL-K [uke] Endringer i HDL-K  Forekomst av bivirkninger Kardiovaskulære hendelser Økning i kreatin kinase  
Koren et. al Evolokumab -52,3* [52] - 81,4 1,2 1,08** 
 SOC - - 73,1 2,2 2,44** 
Sabatine et. al Evolokumab -61,0* +7,0 69,2 0,95 0,6*** 
 SOC - - 64,8 2,18 1,1*** 
Kereiakes et. al Alirokumab -48,2 [24] +3,5 75,8 2,9 - 
 Placebo -2,3 -3,8 75,7 2,8 - 
Robinson et. al Alirokumab -61,0 [24] +4,0 81,0 4,6 4,6*** 
 Placebo +0,8 -0,6 82,5 5,1 5,1*** 

Alle resultatene er listet i %. * Sammenlignet med standardbehandling.  ** Økninger over >5xULN *** Økninger over >3xULN  
Internasjonale helseøkonomiske vurderinger av PCSK9-hemmerene Grunnlaget for denne delen av oppgaven var resultater fra søkninger på publiserte data fra nasjonale og internasjonale organisasjoner og statlige myndigheter, som har ansvar for helseøkonomiske og andre vurderinger av legemidler. I denne studien har dette vært 
TLV (Sverige), ICER (USA), NICE (Storbritannia), IQWiG (Tyskland), SLV (Norge), og 
SMC (Skottland). Nedenfor står korte sammendrag fra deres respektive vurderinger og 
konklusjoner omkring kostnadseffektivitet og tilleggs nytten til PCSK9-hemmerene. 
Resultatene sammenfattes også i tabell 10.  
 
TLV’s analyser og bedømmelser Amgen, som produserer Repatha, sendte i 2015 data fra en egen helseøkonomisk analyse til TLV i Sverige. I denne analysen har firmaet evaluert kostnadseffektiviteten til evolokumab for fire pasientgrupper;  
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- Såkalte statin-intolerante pasienter. - Pasienter med type 2-diabetes. - Sekundærprofylakse etter kardiovaskulær hendelse hos pasienter med forhøyet kolesterol. - Pasienter med diagnostisert HeFH.   Amgen tok utgangspunkt i kliniske studier som bygde på de ulike pasientgruppene anført ovenfor. Pasientkarakteristika som blant annet omfattet kolesterolnivåer, andel pasienter som er røykere, alder og hvor mange som anvender blodtrykkssenkede legemidler ble tatt hensyn til. Disse pasientkarakteristika mente TLV var vanskelig å overføre direkte til svenske forhold, med tanke på at de forskjellige landene anvender ulike diagnostiske kriterier. Konkret var TLV uenig i de estimerte LDL-K nivåene i forhold til alderen i de ulike gruppene. I tillegg antok firmaet i modellen en 100 % etterlevelse av statinbehandling, noe som ikke er en realistisk antagelse.   Risiko for kardiovaskulære hendelser Videre estimerte Amgen risikoen for kardiovaskulære hendelser. Disse tallene bygger på nytten å behandle med Repatha, kontra ezetimib, for en lavere forekomst av hjerte-karsykdom; både ikke-dødelig og dødelig.  I modellen la produsenten frem hvor risikoen lå innen pasientene fikk Repatha, deretter tilførte de tallene for hvor mye reduksjon av LDL-K pasientene kan vente seg av Repatha og ezetimib. Til sist får man tallene for hvor risikoen havnet etter behandling med nevnte legemidler.   I modellen anvendte Amgen data fra den amerikanske Framingham studien for å beregne risikoen for primære kardiovaskulære hendelser, og REACH (The REduction of Atherothrombosis for Continued Health) for sekundære kardiovaskulære hendelser. Det ble antatt at de aktuelle pasientene som kommer til å behandles med Repatha tilsvarer gjennomsnittspasienten fra studiene.   TLV hadde flere kommentarer og innvendinger til modellen som Amgen presenterte. Først og fremst regnet produsenten med LDL-K nivåer helt ned til 1,0 mmol/l som målnivå for å minske risikoen. I Sverige følger man derimot Läkemedelsverkets retningslinjer, som har 1,8 mmol/l som målnivå. Videre påpekte TLV flere usikkerheter rundt Amgen’s modell og analyse: - Produsenten har endret på tallene for å få risikoen til å stemme bedre overens med virkeligheten. Denne risikoen burde blitt justert opp tre ganger mer for sekundærforebyggende-gruppen. - LDL-K ble anvendt i Framinghams-ekvasjonene, men ikke i REACH. Dette skaper usikkerhet hos TLV, da kolesterolnivå er en kjent faktor for hjerte- karsykdom. Samtidig antas risikoen å synke med synkende LDL-K nivåer, etter behandling med Repatha.  - Amgen anvendte i stor grad en studie av Benn et al. for å justere risikoen for pasienter med FH. Ut i fra disse estimatene antok Amgen at FH pasienter har en 7,1 ganger høyere risiko for utvikling av hjertekarsykdom. Dette estimatet var basert på pasienter som fikk og som ikke fikk statinbehandling. Etter forespørsel fra TLV sendte Amgen inn nye tall for dette, kun basert på statinbehandlende pasienter. Denne subgruppen estimertes å ha 6,2 ganger høyere risiko for utvikling av hjerte-karsykdom. Videre var deltakerne i studien diagnostisert med FH på grunnlag av LDL-K nivåene deres. Med tanke på at Amgen også brukte LDL-K nivåer i Framinghams-ekvasjonen, finnes det en viss risiko for at man regner dobbelt. Også her etterspurte TLV nye tall, og fikk dermed en lavere oppskattet risiko for kardiovaskulær sykdom innen 10 år. Til slutt skilte de to gruppene (FH og ikke-FH) som ble sammenlignet i studien seg på flere måter. Det er kjent at FH-pasienter har en høyere forekomst av blant annet fedme og 
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høyt blodtrykk, som videre betyr at de også har en økt risiko for hjerte-karsykdom, derfor blir det ikke riktig å sette opp FH som eneste risikofaktor. Til sist ble FH-pasienter stilt mot den generelle populasjonen. Tallene som ble uthentet av dette ble videre brukt i Framingham og REACH materialet, slik at man sammenlignet med pasientene fra kliniske studier – som allerede har en økt risiko for hjertekarsykdom. Dette underbygger enda mer at risikoen som FH-pasienter har for kardiovaskulære sykdommer er overvurdert og for høye.  - Det er fortsatt stor usikkerhet i hvor mye Repatha reduserer risikoen for kardiovaskulære sykdommer, da data på harde kliniske endepunkter fortsatt savnes.  
 TLV bedømte derimot at 10-års risikoanalysen for hjerte-karsykdom for de ulike pasientgruppene kunne stemme. I tabell 4 vises en rekonstruert tabell fra Amgen’s 10-års risiko analyser.  
 Tabell 4: Amgen’s 10-års risikoanalyse for pasienter behandlet med Repatha og statin i høydose. 

Populasjon 10-års risiko 
Statinintolerante pasienter 27 % 
Type 2-diabetes  37 % 
Sekundærprofylakse 32 % 
Primærprofylakse HeFH 13 % (RR=7,1) 6 % (RR=3,64) 
Sekundærprofylakse HeFH 41 % (RR=7,1) 25 % (RR=3,64) 

RR = relativ risiko.   Videre la Amgen frem sine analyser rundt helserelatert livskvalitet. Her ble det oppskattet at pasienter uten en hjertekar-hendelse hadde en livskvalitetsvekt på 0,91. Også her mener TLV at livskvalitetsvekten antageligvis er en overvurdering, da tallene er basert på gjennomsnittsverdiene fra populasjonen. Blant annet var en av pasientgruppene diabetiker, noe som burde ført til en lavere livskvalitetsvekt for den nevnte gruppen. I TLV’s analyse ble det i stedet brukt en alders- og kjønnsjustert nyttevekt, som også ble justert for nytteminskningen som er relatert til kardiovaskulære hendelser. Dette betyr at TLV gikk ut i fra lavere tall fra baselinjen enn hva produsenten gjorde.  
 Grunnscenario og sensitivitetsanalyser Både Amgen og TLV gjennomførte analyser for et grunnscenario (basecase) og sensitivitetsanalyse. For grunnscenarioet anvendte TLV ezetimib-behandlede pasienter som komparator, mens Amgen sammenlignet Repatha mot pasienter uten tilleggsbehandling. Ellers ble samme livskvalitetsvekt anvendt som i grunnscenarioet.   TLV var enig i Amgen’s antagelse at behandling med Repatha fører til et høyere antall QALY’s til en lavere pris sammenlignet med pasienter som får aferese-behandling. Aferese er en meget dyr behandling, og koster rundt 750 000 SEK per pasient og år.   I tabell 5 vises TLV’s resultater fra den pasientgruppen som er antatt å ha den laveste prisen/QALY.        
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 Tabell 5: Resultatene fra TLV’s grunnscenarioer. 

Grunnscenario Kostnad per vunnet LYG Kostnad per vunnet QALY 
HeFH sekundærforebygging  etter hjerteinfarkt,  6,2 ganger risikoøkning 

486 161  540 665  

HeFH sekundærforebygging  etter hjerteinfarkt,  3,64 ganger risikoøkning 

679 363  742 405  

Kostnadene er angitt i SEK, og er fra Repatha sammenlignet med ezetimib. Tabellen er rekonstruert fra TLV’s analyser.  I TLV’s analyser på HeFH-gruppene (primær- og sekundærprofylakse) viser det seg at den økte risikoen også påvirker kostnaden per QALY. Resultatene vises i tabell 6.   Tabell 6: Resultatene fra TLV’s grunnscenario for HeFH.  
Antagelser om risiko  Etter alle hendelser Kun etter hjerteinfarkt 
HeFH, sekundær-profylakse 6,20 økt risiko 536 902 540 665 
 3,64 økt risiko 739 530 742 405 
HeFH, primær-  og sekundær-profylakse 

7,10 økt risiko 615 758 618 720 
 3,64 økt risiko 1 025 251 1 028 150 

Den økte risikoen er sammenlignet med normalpopulasjonen. Resultatene er angitt i ICER i SEK. Tabellen er rekonstruert fra TLV’s analyser.  I sensitivitetsanalysen til TLV viser det seg at det å anta en livslang behandling har stor innvirkning på resultatet, og er i høyeste grad relevant. Til og med doseringsintervallet har betydelse for resultatet. Ellers er risikoen for hjerte-karsykdom og prisen de faktorene som har størst gjennomslagskraft i analysen. I tabell 7 vises resultatene fra analysen.                
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   Tabell 7: Resultatene fra TLV’s sensitivitetsanalyse.  
Sensitivitetsanalyse Inkrementell kostnad Inkrementell QALY’s Kostnad/QALY 
Grunnscenario 595 658 – 682 947 1,10 – 0,92 540 665 – 742 405 
Comp. Repatha 0,7 387 919 – 448 947 0,75 – 0,64 514 026 – 705 483 
Comp. Repatha 0,5 252 632 – 465 273 0,40 0,34 637 858 – 877 672 
Comp. Repatha + ezetimib 0,7 402 483 – 465 273 0,93 – 0,78 435 001 – 593 425  
Comp. Repatha +  ezetimib 0,5 276 513 – 322 962 0,68 – 0,59 405 341 – 551 208 
Grenseverdi for nyttevinst: 605 338 – 689 952 1,26 – 1,04 482 317 – 661 244 
Tidshorisont 15 år 433 758 -463 216  0,48 – 0,31  899 967 – 1 473 091 
Tidshorisont 20 år 509 049 – 553 141  0,71 – 0,49  712 965 – 1 125 616  
Like risikofaktorer som annen sekundærforebygging 754 032 0,79 956 456 
Doseringsintervall Tre sprøyter/måned 915 074 – 1 145 449 1,10 – 0,92 830 590 – 1 145 449 

Comp = compliance. 0,5 og 0,7 viser grad av compliance, på en skala hvor 0 er ingen etterlevelse og 1 er fyll etterlevelse. Grenseverdiene for nyttevinst er satt til LDL-K nivåer på hhv. 1,0 og 1,4. Tabellen er rekonstruert fra TLV’s analyser.   TLV konkluderte med at Repatha ikke er kostnadseffektiv for mesteparten av de aktuelle diagnosegruppene [24].  
Institute for Clinical and Economic Review (ICER, USA) Den avgjørende rapporten rundt PCSK9-hemmere og kostnadseffektivitet ble publisert 24. november 2015 av Institute for Clinical and Economic Review (ICER). Alle utfall/kostnader ble presentert som amerikanske dollar. Data på QALY’s, incremental cost-effectiveness ratios (ICER’s) ble presentert i rapporten samt en beregning av hvor mange individer (number needed to treat, NNT) som må behandles i fem år for å unngå en alvorlig negativ kardiovaskulær hendelse (NNT5, major adverse cardiovascular event, MACE).  I rapporten ble det anvendt CVD Policy Model. I CVD Policy modellen ble hele populasjonen som var mellom 35-74 år under 2015 brukt som bakgrunn. Hovedmålgruppene var personer med FH, statinintolerante pasienter med tidligere kardiovaskulær sykdom (KVS, mer spesifikt angina, MI eller slag) med LDL-K >70 mg/dl, eller personer som ikke nådde ønsket LDL-K nivå med statiner og tidligere KVS. På bakgrunn av at PCSK9-hemmere mest sannsynlig vil bli brukt for behandling av høyrisiko pasienter med etablert KVS, ble hovedsakelig disse målgruppene undersøkt.   Videre antok ICER hvor mye senkning i LDL-K PCSK9-hemmere førte til, både i monoterapi og sammen med statiner. Denne reduksjonen i LDL-K ble brukt for å estimere effektene i form av reduksjon på kardiovaskulære hendelser proporsjonelt med LDL-K reduksjon. Det som inngikk under diagnosegruppen "kardiovaskulære hendelser" var ikke-dødelige MI og stroke, samt kardiovaskulær død.  Deretter la ICER til tre behandlingsalternativer: statiner, statin+ezetimib og statin+PCSK9-hemmer. Legemidlene ble likestilte når det gjaldt effektivitet i de ulike pasientgrupper.   I FH gruppen ble det totalt 605 000 pasienter som oppfylte inklusionskriteriene. Resultatene kan ses i tabell 8. Både statin+ezetimib og statin+PCSK9-hemmere sammenlignes med monoterapi med statiner. Totalt sett oppskattedes at pasienter i PCSK9-gruppen ville oppleve færre kardiovaskulære hendelser, og at dette ville resultere 
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i en QALY-vinst, sammenlignet med standardbehandlingen. PCSK9-gruppen har en betraktelig høyere QALY-kostnad ved beregning av ICER (incremental cost-effectiveness ratio), som hovedsakelig skyldes legemiddelkostnadene (cirka 13 350 dollar/år for PCSK9-hemmere, cirka 2 828 dollar/år for ezetimib og cirka 500NOK/år for statiner) 
[11,25].   Tabell 8: Oversikt over mulige kliniske og økonomiske resultater hos FH pasienter sammenlignet med statiner. 

     

Person-years of treatment (millioner) 

Totalt unngåtte alvorlige kardiovaskulære hendelser 

NNT5 for å unngå én MACE 

Vunnede QALY Trinnvise legemiddel-kostnader (millioner)* 

ICER (dollar/ QALY)* 

Statiner       
Statin + ezetimib 22,3 115 900 77 250 600 40 359  135 000  
Statin + PCSK9-hemmer 

23,7 324 200 28 665 200 210 516  290 000  

* Amerikanske dollar. Samtlige av tallene er avrundet. Fremtidige kostnader og QALY’er er rabattert med 3 % per år. Statinintolerante pasienter (10 %) mottok kun en PCSK9-hemmer. Tabellen er modifisert fra ICER’s endelige rapport om PCSK9-hemmere.  I de to andre målgruppene var resultatene likeverdige de som er fremstilt i tabell 8; PCSK9-hemmerene førte til et høyere antall av unngåtte MACE, flere QALY’s, høyere legemiddelkostnader og høyere ICER’s.  ICER-instituttet konkluderte med at PCSK9-hemmere kan senke forekomsten av hjerte-karsykdommer under et livstidsperspektiv. I tillegg behøvdes det behandling av kun 28 pasienter (NNT) i fem år for å unngå én MACE. Derimot var prisen for behandlingen langt over den godtatte grensen for betalingsviljen (ca. 100 000 dollar/QALY). For å kunne oppnå kostnadseffektivitet med denne grensen for betalingsviljen ville det kreves en prissenkning på 60-63 %. Men, for å forhindre en altfor stor budsjettpåvirkning av helsesystemet, burde prisene for PCSK9-hemmere senkes med hele 85 % [11].   
National Institute for Health and Care Excellence (NICE, Storbritannia)  Den 18. november 2015 publiserte National Institute for Health and Care Excellence (NICE) retningslinjer som omhandlet evolokumab. I rapporten konkluderer NICE med at evolokumab effektivt senker LDL-kolesterolet, men at effektene på harde kardiovaskulære endepunkter enda ikke er klarlagt. Dermed anbefaler ikke NICE evolokumab, verken som monoterapi eller som polyfarmasi, til pasienter med primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi. Et annet grunnlag for denne avgjørelsen var Amgen’s vurdering av kostnadseffektiviteten. Amgen brukte data fra Framingham-studien i stedet for QRISK for å beregne kostnadseffektiviteten. I tillegg bedømte NICE at Amgen overvurderte risikoen for kardiovaskulære sykdommer hos heterozygot-familiær hyperkolesterolemi [26].   I februar i år kom lignende anbefalinger for alirokumab. Bakgrunnen til at også denne PCSK9-hemmeren ikke blir anbefalt er blant annet at alirokumab ikke var sammenlignet mot ezetimib og en type statin. Virkningen på kardiovaskulære sykdommer er heller ikke bevist i stor nok grad for alirokumab. Avslutningsvis mente NICE at preparatet ikke var kostnadseffektivt med en pris på 20 000 – 30 000 pund/QALY [27].  Den 5. mai i år kom en ny anbefaling fra NICE, hvor både evolokumab og alirokumab anbefales til pasienter med hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi som har prøvd andre alternativer uten hell. I tabell 9 vises en oversikt over hvor LDL-K nivåene må ligge 
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for at preparatene skal anbefales. Grunnlaget for avgjørelsen var at preparatene er dømt å være kostnadseffektive etter en oppnådd hemmelig rabatt med produsentene [28].  Tabell 9: Oversikt over hvor LDL-K nivåene må ligge for at NICE kan anbefale behandling med en PCSK9-hemmer. 
 Uten kardiovaskulær risiko 

Med kardiovaskulær risiko 
 

  Høy risiko Veldig høy risiko 
Ikke-FH eller blandet dyslipidemi 

Anbefales ikke Anbefales kun ved konsekvente nivåer over 4,0 mmol/L 
Anbefales kun ved konsekvente nivåer over 3,5 mmol/L 

HeFH Anbefales kun ved konsekvente nivåer over 5,0 mmol/L 
Anbefales kun ved konsekvente nivåer over 3,5 mmol/L 

 

 
The German Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG, Tyskland) I desember 2015 konkluderte IQWiG med at evolokumab ikke har vist å ha noen klare fordeler (tilleggsnytte) i forhold til standardbehandling. Grunnlaget for denne avgjørelsen var at studiene som ble lagt frem hadde en observasjonstid på kun 12 uker 
[29].   Lignende ble avgjørelsen for alirokumab i februar 2016. I tillegg til at noen av studiene som ble lagt frem hadde for kort varighet, var det heller ikke sammenlignet mot standardterapi i alle studiene. Til sist bedømte man at ikke alle pasientene i kontrollgruppene hadde fått høyest mulig statindose. Med alle disse faktorene tatt i betraktning kunne ikke IQWiG ta stilling til kostnadseffektiviteten av alirokumab [30].   
Statens Legemiddelverk (SLV, Norge) og Scottish Medicines Consortium (SMC, Skottland) SLV og SMC har per dags dato ikke kommet med noen beslutninger for Repatha eller Praluent. Sluttelige bedømmelser er ventet å bli publisert i løpet av sommeren 2016 
[31,32,33].   
Tiltak for å kontrollere kostnadsutvikling ved introduksjon av PCSK-hemmere  
Restriksjoner for PCSK9-hemmere under blåreseptordningen i Norge  I Norge kan man få både Repatha og Praluent under blåreseptordningen (§3a), under følgende diagnoser: - Familiær hyperkolesterolemi med etablert aterosklerotisk hjerte- og karsykdom - Familiær hyperkolesterolemi med særlig høy risiko for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom - Homozygot familiær hyperkolesterolemi  Helsedirektoratet og SLV har derimot satt noen vilkår for å få dette innfridd: - Gentest for å sikre indikasjonen - LDL-kolesterolet må være over 1,8 mmol/L under behandling av høyest mulig dose med en statin og/eller Ezetrol (ezetimib) - Risikofaktorer skal være med i søknaden ved indikasjonen FH med særlig høy risiko for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom  



 

16  

I tillegg er det satt krav til tidligere behandling med statiner; for pasienter som tåler statiner skal enten atorvastatin eller rosuvastatin i høydose sammen med ezetimib være prøvd. For statinintolerante pasienter må minimum tre statiner være utprøvd sammen med ezetimib, også her gjelder atorvastatin og rosuvastatin.  I tillegg er det kun er spesialister i indremedisin, barnesykdommer eller lignende som har lov å utskrive en slik resept [34].   Som det kommer frem i tabell 10, er behandling med PCSK9-hemmere kostbart. SLV forventer at ett års behandling vil koste nærmere 70 000 NOK per pasient. Ett års behandling med statiner koster derimot i underkant av 500 NOK [26].   I tall hentet fra reseptregisteret, kommer det frem at det i 2015 var 530 121 personer i Norge som anvendte kolesterolsenkende medisiner. I samlet verdi utgjorde dette 433 291 360 NOK (236 755 536 i definerte døgndoser, DDD). Av disse personene var det 55 som anvendte en av de to godkjente PCSK9-hemmerene (45 for Praluent og 10 for Repatha). Totalprisen sammenlagt for disse var 768 003 NOK (3160 i DDD) [35].   Tabell 10: Oversikt over listepriser for Praluent og Repatha i Norge.  
Preparat Styrke Pakningsstørrelse Pris* 
 75 mg/ml 2 ferdigfylte penner 5 339,40 
Praluent 75 mg/ml 6 ferdigfylte penner 15 933,20 
  150 mg/ml 2 ferdigfylte penner 5 339,40 
 150 mg/ml 6 ferdigfylte penner 15 933,20 
 140 mg/ml 1 ferdigfylt penn 2 735,50 
Repatha 140 mg/ml 1 ferdigfylt sprøyte 2 735,50 
 140 mg/ml 2 ferdigfylte penner 5 428,60 
  140 mg/ml 3x2 ferdigfylte penner 16 000,70 

* Priser er hentet fra www.felleskatalogen.no, 19.04.2016, og angitt i NOK.  Ettersom at legemidlene selges utenfor förmånen i Sverige, gjelder fri prissetning,  dermed inneholder ikke tabellen tall derfra.   
Avslag for å ta opp Repatha i förmånssystemet  I desember 2015 avslo Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) Amgen’s søknad om å få dekket Repatha under förmånssystemet.   For at et legemiddel skal inngå i förmånssystemet må prisen stå i samsvar med den medisinske, humanitære og samfunnsøkonomiske nytten, samt at det ikke finnes andre behandlingsalternativer og stor risiko for undertrengningseffekter.   TLV konkluderte også med at restriksjoner for utlevering under förmån ikke ville vært et godt alternativ.  Årsaken bak denne avgjørelsen er at Repatha vurderes kun som kostnadseffektivt for pasienter som har HoFH i de helseøkonomiske modeller som TLV har lagt til grunn. I Sverige innebærer dette rundt 10 pasienter som er i behov av aferesebehandling. På bakgrunn av dette begrensede antallet, og at denne pasientgruppen ikke blir fulgt opp i ønsket grad, vil ikke restriksjoner være en god løsning. Det vil også oppstå vanskeligheter med å gjennomføre dette i praksis. Det finnes også en risiko for at legemidlet brukes utenfor restriksjonene, noe som vil føre til betraktelig høyere legemiddelkostnader. Dette kan medføre at mindre kritisk syke 
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pasienter tar proporsjonelt større andel av resursene og midler fra til de som behøver det i større grad [36].   
Diskusjon 
Hovedformålet med dette arbeidet var å undersøke hvilken evidens som finnes over kostnadseffektivitet av PCSK9-hemmere ved behandling hyperkolesterolemi. Dette inkluderte også en vurdering av kliniske effektdata og sikkerhet av disse legemidlene. Evidensen av klinisk effektivitet er så langt hovedsakelig basert på surrogatmarkører som senkning av LDL-kolesterol og ekstrapoleringer av hvor mye en tilsvarende kolesterolsenkning betyr i form av risikoreduksjon av hjerte-kar sykdom. En annen problemstilling var å danne seg en oppfatning av mulige strategier om hvordan man kan opprettholde kontroll over kostnadsutviklingen av PCSK9-hemmere, da de er svært dyre preparater med stor risiko for fortrengningseffekter.  Med tanke på disse formålene vurdertes en litteraturstudie å være den mest passende metoden for å løse denne oppgaven.   Det ble valgt fire originalartikler, to om evolokumab og to om alirokumab, i tillegg til rapporter gjort av internasjonale enheter, for å svare på problemstillingene. Ut ifra de fire originalstudiene ble det hentet informasjon rundt legemidlenes effekter på LDL-K, HDL-K, kreatin kinase og bivirkningsprofiler.   Årsaken til et relativt lavt antall studier var de relativt strenge inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Da denne oppgaven ble laget fantes det ikke mange langtidsstudier for PCSK9-hemmerene, hvor både effekt og sikkerhet ble rapportert. Dog har resultatene i de valgte studiene vist stor grad av samsvarighet. I tillegg har også kortere studier (<12 uker) vist lignende resultat [37]. Det er dermed tvilsomt om et større antall studier hadde påvirket resultatet og konklusjonene i dette arbeidet.  I samtlige studier finnes det svakheter og begrensninger som bør nevnes. I tillegg til at flere av studiene var sponset av legemiddelprodusenten, var det også flere av forfatternes om gikk igjen i studiene. Dette kan skape usikkerhet rundt troverdigheten, samtidig som det er vanlig og naturlig at produsentene sponser studier på egne medisiner. Dessverre er en konsekvens av denne finansieringen at såkalte "head to head" undersøkelser så å si blir totalt fraværende ved introduksjon av nye legemidler innom samme gruppe. I studien av Koren et. al undersøktes en heterogen pasientpopulasjon, hvor store deler sannsynligvis ikke kommer å omfattes av godkjente indikasjonsområder for behandling med en PCSK9-hemmer. I den siste studieuken rapportertes LDL-K-verdier fra kun 85 % av deltakerne. Det relativt store bortfall av pasientdata ble ikke redegjort for gjennom en bortfallsanalyse, men forskerne mente at bortfallet ikke ville påvirke sluttresultatene i nevneverdig grad [22]. Studien til Sabatine et. al hadde en open-label design og dette kan ha påvirket pasientseleksjonen og bedømmingen av effekt og bivirkningsprofil. I tillegg rekruttertes også for denne studien en veldig heterogen gruppe deltakere med ulike utgangspunkt og indikasjoner for behandlingen, hvilket forvansker muligheten av en risikobedømming for kardiovaskulære hendelser sammenlignet med ulike standardbehandlinger [23]. I studien utført av Robinson et. al var det en relativ kort oppfølgingsperiode, med tanke på at den undersøkte sykdommen er kronisk og livslang 
[22]. Til sist var det generelt lav insidens av kardiovaskulære hendelser i studiene til Sabatine et. al og Robinson et. al. Dette kan svekke validiteten av studieresultatene med risiko for tilfeldige funn [23,15].   Behandling med både evolokumab og alirokumab gav en kraftig reduksjon av på LDL-K nivåene på mellom 40-60%. Evolokumab senket LDL-K med 52,3 % og 61,0 %, mens alirokumab reduserte nivåene med 45,9 % og 62,0 %, sammenlignet med 
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standardbehandling (figur 2) [10,15,22,23]. Dette er en både statistisk og klinisk signifikant reduksjon utover det som kan oppnås med standardterapi. PCSK9-hemmere kan også være et alternativ til statinintolerante pasienter. Statiner kan senke LDL-K med ~55 % hos pasienter som allerede får statiner i maksimal dose [9]. Det ble observert i alle studiene at nivået holdt seg jevnt etter uke 12 [10,15,22,23]. Det er dog viktig å ha i mente at LDL-kolesterol er en surrogatmarkør og at måten på hvordan kolesterol senkes kan ha betydelse for de kliniske effektene. Statiner antas å ha pleiotropiske effekter og deres påvirkning av kardiovaskulær risiko skyldes antakelig ikke bare den kolesterolsenkende effekten [38]. Det er derfor problematisk å ekstrapolere fra risikoreduksjoner oppnådd med statiner til risikoreduksjoner ved samme grad av senkning av LDL-kolesterol som oppnås med PCSC9-hemmere. Denne type ekstrapoleringer er vitenskapelig problematisk og spørsmålet på hvilken måte og i hvilken pasientgruppe man oppnår kolesterolsenkningen er relevant for de forventede kliniske effektene og de harde kliniske endepunktene [39].   

 Figur 2: Oversikt over endringer i LDL-K i de fire undersøkte studiene. Koren et. al, 2013 (-52,3 %), Sabatine et. al, 2015 (-61,0 %), Kereiakes et. al, 2015 (-45,9 %), Robinson et. al, 2015 (-62,0 %). Endringene er sammenlignet med standardbehandling.   I alle de studerte artiklene ble det registrert en liten økning i LDL-K-nivåene i sluttet av observasjonsperioden [10,15,22,23]. I studien av Robinson et. al forklarer forskerne at dette mest sannsynlig har en sammenheng med at noen pasienter avsluttet studien tidligere enn andre [15]. De andre studiene har ikke nevnt noe rundt dette. Det kan også tenkes at kroppen har innstilt seg på de endringene som legemidlene medfører, og oppjustert antall LDL-K i kroppen. Dette er dog bare en teori fra min side.  I tillegg til at PCSK9-hemmerene gav en kraftig reduksjon av LDL-K, har de også vist i studiene å øke HDL-nivåene i større grad enn placebo/SOC. Dette er også en ønsket effekt, da HDL bidrar til å redusere mengden kolesterol og fosfolipider fra blodbanen 
[10,15,22,23].  Det var ingen signifikante forskjeller i forekomst av bivirkninger i de undersøkte gruppene (evolokumab/alirokumab, placebo/SOC). De mest frekvente var øvre luftveisinfeksjoner, nasofaryngitt, urinveisinfeksjon, svimmelhet, hodepine, trøtthet, bihulebetennelse, oftalmologiske hendelser og smerter i ekstremiteter (artalgi) [10,15,22,23]. Flere av disse bivirkninger kan mest sannsynlig ikke knyttes direkte til legemidlene.   
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Dataene på hvordan PCSK9-hemmere kan føre til kognitive dysfunksjoner er motstridende i de undersøkte studiene. I studien av Robinson et. al og av Sabatine et. al var frekvensen høyest i PCSK9-gruppen (1,2 % mot 0,5 % (p=0,017), og 0,9 % mot 0,3 %), mens det i studien av Kereiakes et. al ble observert ett tilfelle i placebogruppen mot ingen i alirokumab-gruppen [10,22,23]. Ingen av dataene er av signifikant verdi.  Ettersom at PCSK9-hemmerenes ukjente effekter på kardiovaskulære hendelser har vært en av hovedfaktorene bak de negative vurderingene som er gjort, har også dette blitt ekstrahert ut av studiene. Også her ble det observert en jevn forekomst i mellom de studerte gruppene, hvor de ikke var noen signifikante forskjeller. I studien av Kereiakes et. al funderer forskerne over at ettersom både statiner og PCSK9-hemmere øker antallet LDL-R, så burde man se en lik effekt på kardiovaskulære hendelser i disse legemiddelgruppene [10]. Det er dog ikke nok og for tidlig til å avgjøre hvor PCSK9-hemmerene står i forhold til dette spørsmålet. Det er derimot satt i gang en stor langtidsstudie (18 000 pasienter) over fem år, som skal se nærmere på alirokumab og kardiovaskulære hendelser [10].  
 Hovedårsaken bak statinintoleranse er muskelrelaterte plager som smerte og kramper. Disse plagene kalles gjerne myopati, og er årsaken til høyere nivåer av kreatin kinase. Forhøyde nivåer av dette enzymet kan være tegn på muskelnedbrytning. På bakgrunn av dette ble også labnivåer av kreatin kinase inkludert i denne oppgaven [39,40].   I studien av Koren et. al ble det observert en helt lik forekomst i økte verdier av dette enzymet mellom gruppene, mens det i studiene av Sabatine et. al og Robinson et. al forekom i større grad hos placebogruppene (1,1 % og 0,6 % mot 5,1 % og 4,6 %) [15,22,23]. I studien av Kereiakes et. al ble ikke dette nevnt [10].   Med tanke på kostnadseffektivitetsspørsmålet, så finnes det ikke tilfredsstillende nok data. Eneste tilgjengelige analyser og anbefalinger var fra TLV, ICER og NICE. Ellers har verken SLV, SMC og IQWiG utført noen kostnadseffektivitetsanalyser, men samtlige har planer om det i nærmeste fremtid [31,32,33]. I tabell 11 vises en oversikt over myndighetenes avgjørelser.   TLV mente at det var stor grad av usikkerhet rundt Amgen’s helseøkonomiske analyser, slik at validiteten bedømmes som lav. Den laveste kostnaden per QALY observertes for HeFH-pasientene hvor Repatha anvendes som sekundærprofylakse, derimot var også usikkerhetene størst for denne gruppen. Selv om denne gruppen antas å ha et desidert høyere behov for behandlingen, så bedømmes ikke Repatha være kostnadseffektiv for denne gruppen heller. TLV hadde også flere kommentarer til Amgen’s rapport, blant annet når det gjaldt pasientkarakteristikkene, modellene som var anvendt for å beregne risikoen for hjertekarsykdom og valget på ingen tilleggsbehandling som sammenligningsgrunnlag. Flere av estimatene fra Amgen var også i overkant høye.   TLV var derimot enig med Amgen om at behandling med Repatha kan være kostnadseffektivt for aferese-pasienter, dog gjelder dette kun rundt 10 pasienter i Sverige 
[24].   ICER mener i sine analyser at PCSK9-hemmerene absolutt kan minske antallet mulige hjertekarsykdommer, og at man kan forbedre antall QALY sammenlignet med standardbehandlingen. Derimot er tilleggskostnaden for å oppnå et større antall QALY mye høyere for PCSK9-hemmerene sammenlignet med statinbehandling [11].  NICE kom nylig ut med anbefalinger hvor de anbefaler PCSK9-hemmerene likevel som et alternativ til pasienter med hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi, som ikke har 
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hatt tilstrekkelig effekt av andre behandlingsalternativer. Denne avgjørelsen er basert på en hemmelig avtalt rabatt med produsentene av preparatene [28].      Tabell 11: Oversikt over enhetenes helhetlige vurdering rundt PCSK9-hemmerenes kostnadseffektivitet.  
Enhet: TLV ICER NICE IQWiG SLV SMC 
Kostnads-effektivitet: Nei Nei Ja 

Uvisst, tilleggs-nytten ikke vist 
Uvisst Uvisst 

TLV har så langt kun vurdert Repatha (evolokumab). ICER vurderte PCSK9-hemmere generelt.   Både TLV og ICER konkluderte med at Repatha/PCSK9-hemmere ikke er kostnadseffektive til dagens priser [11,24]. Det kreves dermed en kraftig prisreduksjon, hvor ICER mente at en minskning på minimum 63 % må til [11].  
 Det hadde vært ideelt om både TLV og ICER hadde lignende analyser og like sammenligningsgrunnlag. Da TLV sammenligner Repatha med ezetimib, og ICER mot statiner, blir det vanskelig å sammenligne resultatene direkte.   TLV og NICE hadde begge flere spørsmål rundt produsentenes analyser [24,26,27]. Dette er med på å trekke ned troverdigheten til analysene, og kan svekke det helhetlige synet av legemidlene og produsentene. Dog er det en selvfølge at legemiddelprodusentene gjør hva de kan for å få solgt og godkjent sitt produkt. Jeg har ikke kommet over analysene til produsentene i sin helhet, kun i form av utdrag fra andre rapporter og analyser.    Hyperkolesterolemi er en frekvent tilstand med en diffus definisjon av grenseverdier for kolesterolverdier som betraktes som forhøyet, eller ønskelige målverdier for å forebygge kardiovaskulære sykdommer. Budsjettpåvirkningen ved bruk av PCSK9-hemmere som kolesterolsenkende behandling kan bli enorm om alle pasientene som nå behandles med statiner skulle gå over til PCSK9-hemmere [9]. For å unngå en ukontrollert kostnadseksplosjon finnes det blant annet restriksjoner for utlevering under blåreseptordningen i Norge [34]. I Sverige har man ikke samme mulighet å begrense forskrivning av legemidler innen förmånssystemet, men man kan gi "begrenset subvensjon", dvs. begrense subvensjonen til visse pasientgrupper/diagnoser, eller avslå förmåns-søknaden med henvisning til manglende kostnadseffektivitet eller for stor risiko for fortrengningseffekter. I første omgang ble ansøkning om förmån for Repatha avslått med henvisning til at preparatet ikke var kostnadseffektivt og at risikoen for indikasjonsglidninger var for stor [36]. Det er dog sannsynlig at beslutningen overklages og at PCSK9-hemmere kommer til å tas opp for ny vurdering hvor både Repatha og Praluent evalueres.  
Konklusjon 
PCSK9-hemmerene har i både kort- og langtidsstudier vist imponerende LDL-kolesterol-senkende effekter sammenlignet med standardbehandling med statiner og ezetimib, både med tanke på deres effekt og toleranse. De er et godt alternativ til de som ikke kan bruke statiner, og til de som behøver en større kolesterolsenkning enn hva ezetimib og andre alternativer kan utføre. Dog har de ikke like godt dokumentert effekt på påvirkningen av forekomsten av hjerte-karsykdom.  
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Da denne oppgaven ble laget var det kun ICER og TVL som hadde utført en kostnadseffektivitetsanalyse, og NICE som hadde noen anbefalinger. ICER og TLV konkluderte med at PCSK9-hemmerene ikke er kostnadseffektive til dagens priser, mens ICER mener at de er det etter en oppnådd rabatt med produsentene.  Avslutningsvis kan man si at ja – PCSK9-hemmere koster mer enn det smaker, i hvert fall til de nåværende listeprisene og om man ikke har fått en god rabatt.  
Takk 
En stor takk rettes til min veileder Jörn Schneede for gode råd og hjelp til gjennomføringen av denne oppgaven. Ønsker også å takke min kollega Inger Anne Netland for hennes innspill.                                          
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