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Til:

Bestillerforum RHF/Beslutningsforum

Bestilling: ID-nr 2014_039: «Olaparib i behandling av platina-sensitiv eggstokkreft»
Ny LIS-pris for olaparib – Oppdatering av hurtig metodevurdering:
Etter at Legemiddelverket ferdigstilte hurtig metodevurdering av olaparib (Lynparza) har LIS vært
i forhandling med AstraZeneca om pris. Resultatet av forhandlingen er en prisrabatt på
på AUP- eks. mva nivå. Dette gir en noe lavere IKER (inkrementell kostnadseffektivitet) enn den
vurderingen som var basert på pris fra 01.08. Den tidligere vurderingen av kostnadseffektiviteten
for olaparib fra 24.08.15 endres.

Legemiddelverket finner det mest sannsynlig at merkostnaden ved bruk av olaprib
. kr pr vunnet
sammenliknet med «vent og se» ligger i intervallet
kvalitetsjusterte leveår. I den oppdaterte hovedanalysen med nye legemiddelpriser blir
merkostnaden pr vunnet kvalitetsjusterte leveår
kr. Merkostnaden per vunnet
kr. Legemiddelverket anser behandling med olaparib for å være i øvre sjikt
leveår blir
av hva som regnes som kostnadseffektiv behandling.
Usikkerheten knyttet til størrelsen på effektestimatene er vesentlig og Legemiddelverket
anbefaler at analysen gjøres på nytt når oppdaterte overlevelsesdata blir tilgjengelig.
Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. Kostnader og helseeffekter
per pasient. Beregninger basert på ny LIS pris.
Olaparib
“Vent og se“
Differanse
219 351
Totale kostnader
Hvorav kostnader til
legemidlet
Kvalitetsjusterte leveår
(QALY)
Leveår
Merkostnad per vunnet
QALY
Merkostnad per vunnet
leveår

0
2,56

1,68

0,87

3,51

2,37

1,15

Statens Legemiddelverk, 04-09-2015
Kristin Svanqvist
Seksjonssjef

Hilde Røshol
Marianne Rolstad
Randi Krontveit
Saksbehandlere
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Hurtig metodevurdering
Lynparza (olaparib) som
monoterapi til
vedlikeholdsbehandling av
platinasensitive pasienter med
tilbakefall av BRCA mutert
høygradig serøs eggstokkreft
Vurdering av innsendt
dokumentasjon
25-08-2015
Statens legemiddelverk
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FORORD
0B

Implementering av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten skal
bidra til at nye metoder som er aktuelle å innføre i spesialisthelsetjenesten blir vurdert på en
systematisk måte i forhold til effekt og sikkerhet, samt konsekvenser for helsetjenesten og
samfunnet før disse tas i rutinebruk. Hovedlinjene i det nye systemet er beskrevet i Nasjonal helseog omsorgsplan 2011-2015 og Stortingsmelding 10 (2012-2013), God kvalitet – trygge tjenester.
De regionale helseforetak, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens legemiddelverk
og Helsedirektoratet samarbeider om oppgavene knyttet til etablering og implementering av det
nye systemet. Samlet skal nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten
bidra til rasjonell bruk av ressursene i helsetjenestene.
Statens legemiddelverk har fått tildelt ansvar for utarbeidelse av hurtige metodevurderinger av
enkeltstående legemidler. En hurtig metodevurdering er en systematisk kunnskapsoppsummering
basert på forskning om effekt og sikkerhet samt vurdering av konsekvenser. For legemidler vil det
som oftest dreie seg om budsjettkonsekvenser eller ressursallokering. Bevisbyrden knyttet til
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos MT-innehaver for
aktuelt legemiddel. Legemiddelverket kan, ved behov, gi veiledning til legemiddelfirmaene.
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, angitt
ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen utarbeidet av MT-innehaver, og de presenterte
resultater. Legemiddelverket utfører ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan
ved behov innhente tilleggsopplysninger og foreta egne beregninger av kostnader og
kostnadseffektivitet ved bruk av innsendt modell.
Metodevurderingene av legemidler skal understøtte kvalifiserte beslutninger om eventuell
innføring, og prioriteringer som gjøres på Helseforetaksnivå. Legemiddelverket har ingen
beslutningsmyndighet i dette systemet.
Alle våre vurderinger publiseres og rapportene er tilgjengelig for allmennheten
(www.legemiddelverket.no)
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OPPSUMMERING
1B

Bakgrunn
Olaparib (Lynparza) er et nytt legemiddel til vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft hos pasienter
som har fått tilbakefall av sykdom etter operasjon og primærbehandling med kjemoterapi. 20-40
pasienter er aktuelle for behandling hvert år i Norge. Legemiddelverket har vurdert
dokumentasjon som er innsendt av legemiddelprodusenten.
Alvorlighet og helsetap
Eggstokkreft hos pasienter som har fått tilbakefall av sykdom etter operasjon og
primærbehandling er en meget alvorlig tilstand. Pasientene taper mange leveår og har lavere
livskvalitet på grunn av sykdommen.
Effekt
Hos pasienter som har fått tilbakefall av sykdommen og som har mutasjoner (endringer) i
bestemte gener kalt BRCA kan olaparib utsette videre spredning av kreften med om lag 7
måneder.
Kostnadseffektivitet
Legemiddelverket har vurdert om kostnadene ved bruk av olaparib står i et rimelig forhold til den
nytten behandlingen gir, når vi sammenligner med kostnader og nytte av den behandlingen som
gis i dag. Behandlingsalternativet til vedlikeholdsbehandling etter kjemoterapi for pasienter som
har fått tilbakefall av sykdommen er i dag «vent og se».
AstraZeneca har levert en legemiddeløkonomisk analyse som sammenligner olaparib med «vent
og se». dvs. ingen aktiv behandling. Legemiddelverket finner det mest sannsynlig at merkostnaden
ved bruk av olaprib sammenliknet med «vent og se» ligger i intervallet 670 000 - 1,2 mill pr
QALY. I hovedanalysen er merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) for olaparib
sammenliknet med «vent og se» på 876 936 NOK. Merkostnad per vunnet leveår er 668 173
NOK. Samlet sett vurderes forutsetningene i hovedanalysen som rimelige.
Legemiddelverket anser behandling med olaparib for ikke å være en kostnadseffektiv behandling
med dagens pris.
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3-SIDERS SAMMENDRAG
2B

Metode
Hurtig metodevurdering av legemiddelet Lynparza (olaparib). Legemiddelverket har vurdert
klinisk effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved bruk av olaparib monoterapi som
vedlikeholdsbehandling hos pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert høygradig
serøs ovarialkreft. Vurderingen er basert på dokumentasjon innsendt av produsenten AstraZeneca.
Alvorlighet og prognosetap
Residiverende ovarialkreft, dvs pasienter som har fått tilbakefall av sykdom etter operasjon og
primærbehandling, er en meget alvorlig tilstand. Pasientene taper mange leveår og har lavere
livskvalitet på grunn av sykdommen. Tapet tilsvarer 17 gode leveår ifølge våre beregninger, det
vil si 88 % av de gode leveårene de ville hatt uten sykdommen.
Behandling
Ved tilbakefall av platinasensitiv ovarial kreft (PSROC) er gjentatte behandlinger med
platinabasert kombinasjonsterapi aktuelt. Ved platinasensitiv 1. gangs residiv har retningslinjer til
nå indikert ny platina basert kjemoterapi (2. linje), i ulike kombinasjoner, ikke etterfulgt av
vedlikeholdsbehandling. Da flere kjemoterapikurer øker risikoen for kumulativ toksisitet og evt.
resistensutvikling vil pasientene ha behandlingsfrie «vent å se» intervaller mellom kurene.
Olaparib benyttes som vedlikeholdsbehandling etter kjemoterapi og gis direkte etter respons på 2.
linje platinabasert kjemoterapi eller ved senere platinaregimer. Vedlikeholdsbehandlingen har som
mål å forlenge tiden til ny sykdomsprogresjon og utsette tiden til neste behandling med
kjemoterapi. Det finnes ingen kurativ behandling. Det anslås at 20-40 pasienter er aktuelle for slik
behandling hvert år i Norge.
Olaparib gis oralt som kapsler to ganger daglig, tilsvarende en daglig dose på totalt 800 mg.
Pasientene bør starte behandling senest 8 uker etter at deres siste dose med et platinabasert regime
er avsluttet. Det er anbefalt at behandlingen fortsetter til progresjon av underliggende sykdom.
I klinisk praksis vil seponering av behandling være vurdert ut i fra klinisk bilde, bildediagnostikk
kombinert med tumormarkører.
Effekt
Hovedstudien for effekt og sikkerhet av olaparib hos pasienter med tilbakefall av platinasensitiv
ovarial kreft (PSROC) var en randomisert dobbeltblindet placebokontrollert fase 2 studie (Studie
19). Studien sammenlignet effekten av olaparib med ingen vedlikeholdsbehandling hos pasienter
som responderte etter å ha fullført to eller flere tidligere platina-baserte kjemoterapier.
Primært utfallsmål i studien var progresjonsfri overlevelse (PFS) målt av utprøver (investigator)
og retrospektivt av en sentral uavhengig komité. For hele studiepopulasjonen var median PFS 8,4
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måneder i olapribgruppen og 4,8 måneder i placebo gruppen. Forlengelsen i PFS var statistisk
signifikant (HR: 0,35; 95 % KI 0,25 - 0,49, p < 0,0001).
Det var undergruppen med BRCA mutasjon (n=136) som hadde størst effekt av olaparib og
godkjent bruk av legemidlet er begrenset til disse pasientene. Median PFS i olaparibgruppen var
11,2 måneder sammenliknet med 4,3 måneder i placebogruppen, og forlengelsen i PFS var
statistisk signifikant (HR 0,18; 95 % KI 0,10 – 0, 31, p < 0,0001).
Sikkerhet
Sikkerhetsprofilen til olaparib som monoterapi er forbundet med bivirkninger, vanligvis av mild
eller moderat alvorlighetsgrad, og har som regel ikke krevd seponering av behandling. De
hyppigste observerte bivirkningene på tvers av kliniske studier hos pasienter som fikk olaparib
som monoterapi (≥ 10 %) var kvalme, oppkast, diaré, dyspepsi, tretthet (fatigue), hodepine,
dysgeusi, nedsatt appetitt, svimmelhet, anemi, nøytropeni, lymfopeni, økt gjennomsnittlig
cellevolum og økt kreatinin.
Relevans for norske forhold/overførbarhet
Overførbarheten av resultater fra Studie 19 til norsk klinisk praksis vurderes å være god.
Det mest aktuelle behandlingsalternativet for vedlikeholdsbehandling med olaparib etter avsluttet
platinabasert kjemoterapi for residiverende ovarialkreft er «vent og se» og i samsvar med Studie
19.
Kostnadseffektivitet
Produsentens analyse
AstraZeneca har levert en legemiddeløkonomisk analyse som sammenligner olaparib med «vent
og se»/placebo. I analysen er pasientkarakteristika og effekt av olaparib basert på data fra Studie
19. Resultatene fra hovedanalysen er vist i Tabell 1.
Tabell 1 Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår. Kostnader og
helseeffekter per pasient. Utregnet med maksimalpris gjeldende fra 01.08.2015.
Totale kostnader
Hvorav kostnader
til legemidlet
Leveår
Kvalitetsjusterte leveår
(QALY)
Merkostnad per vunnet
QALY
Merkostnad per vunnet
leveår

Olaparib
984 683

“Vent og se“
219 351

Differanse
765 332

790 112

0

790 112

2,56
3,51

1,68
2,37

0,87
1,15

876 936
668 173
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Det er utført en rekke scenario- og sensitivitetsanalyser som viser at usikkerheten i modellen først
og fremst ligger i framskrivning av effektdata og estimert behandlingsvarighet med olaparib.
 Det ligger en stor usikkerhet i effektestimatene i modellen på grunn av utvalgsstørrelsen
(n=136 for gruppen med BRCA mutasjoner).
 Muligheten for påfølgende behandling med PARP inhibitorer etter progresjon i
placebogruppen introduserer i tillegg ytterligere usikkerhet rundt effektestimatet for OS.
 Antagelser om behandlingslengde og omfang av forlenget behandling etter progresjon har stor
betydning for kostnadseffektiviteten.
Legemiddelverket finner det mest sannsynlig at merkostnaden ved bruk av olaparib sammenliknet
med «vent og se» ligger i intervallet 670 000 - 1,2 mill NOK pr QALY.
I hovedanalysen er merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) for olaparib
sammenliknet med «vent og se» er 876 936 NOK. Merkostnad per vunnet leveår er 668 173 NOK.
Samlet sett vurderes forutsetningene i hovedanalysen som rimelige.
Legemiddelverket anser behandling med olaparib for ikke å være en kostnadseffektiv behandling
med dagens pris.
En eventuell reduksjon i prisen på behandling med olaparib vil bedre kostnadseffektiviteten.
Pasientgruppen som er aktuelle for behandling med olaparib har per i dag ingen annen aktiv
behandling. Ovarialkreft oppdages sent og for de fleste er sykdommen langtkommen ved
diagnosetidspunktet. For denne pasientgruppen vil olaparib være et tilbud som gir forlenget tid til
progresjon og kjemoterapibehandling etter de første linjer med behandling og mulig økt
livskvalitet.
Usikkerheten knyttet til størrelsen på effektestimatene er vesentlig og Legemiddelverket anbefaler
at analysen gjøres på nytt når oppdaterte overlevelsesdata fra Studie 19 evt. data fra den pågående
fase III studie (SOLO-2), blir tilgjengelig.
Budsjettkonsekvenser
Legemiddelverket antar at budsjettvirkningen for sykehusene ved å ta i bruk olaparib ved
tilbakefall av platinasensitiv ovarialkreft vil være fra 10-20 millioner NOK per år om fem år.
Budsjettberegningene er usikre og forenklede.
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LOGG
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BAKGRUNN
4B

1.1 Ovarialkreft
Ovarialkreft (eggstokk-kreft) er kreft utgått fra cellene i eggstokkene. Betegnelsen ovarialkreft
omfatter også kreft i eggleder og primær peritonealkreft. Ovarialkreft er den mest vanlige
gynekologiske kreftformen og den 6. vanligste kreftform blant kvinner i Norge og ca. 450 nye
tilfeller av oppdages årlig. I Norge steg forekomsten fram mot midten av 1980-tallet, men har etter
dette holdt seg nokså stabilt (1).
15B

Ovarialkreft ses hyppigere hos kvinner som ikke har født eller har født få barn. Mange
barnefødsler og p-pillebruk beskytter. En mindre del av ovarialkrefttilfellene (5-10 %) er arvelige,
idet man i familier med ovarialkreft har funnet BRCA1- og BRCA2-genet. Kvinner med
familiehistorie for bryst eller ovarialkreft og kjent BRCA-mutasjon har en kumulativ livstids
risiko for å utvikle ovarialkreft på 40-50 % ved BRCA 1 og 20-30 % ved BRCA 2 sammenliknet
med 2 % livstidsrisiko i den allmenne befolkningen (2).
Gjennomsnittsalder er 59 år ved diagnosetidspunktet. Sykdommen gir lite plager i tidlige stadier
og 60-70 prosent av pasientene har langtkommen sykdom med spredning utenfor eggstokkene når
diagnosen stilles (3).
Sykdomsstadium ved diagnose og mengden av resttumor etter kirurgi har størst påvirkning på
prognosen. Screening av friske kvinner er ikke aktuelt i dag, med unntak av kvinner med arvelig
risiko for brystkreft og eggstokkreft.

Stadiuminndeling av platinaovarialkreft (Fédération International de Gynécologie et
d'Obstétrique, FIGO)
I: Tumor er begrenset til ovariene.
II: Tumor involverer en eller begge ovarier og utbredelse i det lille bekken.
III: Tumor involverer en eller begge ovarier med spredning utenfor det lille bekken,
intraabdominalt og/eller lymfeknuter retroperitonealt eller i lyskene, og/eller leverens overflate.
IV: Fjernmetastaser til leverparenkymet og/eller utenfor bukhulen (pleuraeksudat skal ha positiv
cytologi).
Stadium III innebærer lokalavansert sykdom med spredning til bukhulen mens stadium IV
innebærer at sykdommen har spredd seg til organer utenfor bukhulen, som lever og lunger.
Sykdommen har høy dødelighet, og relativ femårsoverlevelse for ovarialkreft samlet er omkring
45 % mens for avansert ovarialkreft (stadium III-IV) er femårsoverlevelsen ca. 29 % (1).
Ovarialkreft med BRCA mutasjoner
BRCA 1 er assosiert med en tidligere sykdomsdebut enn BRCA 2 og utgjør størstedelen av BRCA
mutasjoner hos ovarialkreftpasienter. I en studie på norske pasienter ble det vist at 23 % av
ovarialkreftpasientene i Sør-Norge var BRCA1 mutasjonsbærere. Det er sannsynligvis en del
geografiske variasjoner (4).
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Alvorlighetsgrad og prognosetap

At eggstokkreft hos pasienter som har fått tilbakefall av sykdom etter operasjon og
primærbehandling er en meget alvorlig tilstand underbygges også av følgende
tentative/utprøvende anslag på prognosetapet eller helsetapet knyttet til tilstanden.
Beregningen tar utgangspunkt i begrepene absolutt prognosetap (faktisk helsetap målt i
kvalitetsjusterte leveår (QALYs) som følge av sykdommen/tilstanden) og relativt prognosetap
(tapte QALYs i prosent av forventede QALYs uten sykdommen).
Absolutt prognosetap tilsvarer forskjellen mellom forventet antall QALYs uten sykdom, dvs. for
gjennomsnittsbefolkningen, og prognose for de aktuelle pasientene med dagens behandling. For å
beregne forventet antall QALYs uten sykdom, ofte beskrevet som Quality Adjusted Life
Expectancy (QALE), er det tatt utgangspunkt i svenske data som angir livskvalitet pr
alderskategori (alder i år) og norske mortalitetstabeller utgitt av Statistisk sentralbyrå, som vist i
tabell 1 under.
Tabell 1 Beregninger av alvorlighetsgrad

Alder
Forventet QALE uten sykdom
Forventet QALE subpopulasjon BRCAm standardbehandling *
Antall mistede QALYs ved ovarialkreft subpopulasjon (absolutt prognosetap)
Mistet i % pga sykdom (relativt prognosetap)
*Beregnet med helseøkonomisk modell (Astra Zeneca)

57
19,75
2,37
17,38
88%

Resultatene viser at ut fra kvantitativ metode, med beregning av prognosetap, kan denne
sykdommen for denne populasjonen karakteriseres som meget alvorlig.
For nærmere om beregning av alvorlighetsgrad i praksis, se (5).
Ovarialkreft er en sykdom som tilfredsstiller prioriteringskriteriet knyttet til alvorlighet. Aktuell
pasientpopulasjon har fått tilbakefall av kreftsykdommen etter operasjon og primærbehandling.

1.3

Behandling

1.3.1 Behandling med olaparib (Lynparza) (6)
Olaparib er en hemmer av poly (ADP ribose) polymeraseenzymer (PARP). Olaparib fikk godkjent
markedsføringstillatelse i desember 2014, som det første legemidlet innen denne gruppen.
Olaparib blir brukt til behandling av "BRCA-mutert ovarialkreft" når tidligere standard behandling
med platina-basert kjemoterapi har virket på kreftsykdommen.
Godkjent indikasjon: Olaparib (Lynparza) er indisert som monoterapi til vedlikeholdsbehandling
av voksne pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert (kimbanen og/eller somatisk)
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høygradig serøs kreft i ovarialepitel eller eggleder eller primær peritoneal kreft som responderer
(fullstendig respons eller delvis respons) på platinabasert kjemoterapi.
Pasienter er berettiget behandling med olaparib hvis de har fått bekreftet en skadelig eller mistenkt
skadelig BRCA-mutasjon (dvs. en mutasjon som forstyrrer normal genfunksjon) enten i kimbanen
eller i svulsten (påvist ved hjelp av en egnet validert test).
Målet med vedlikeholdsbehandling er å forlenge tiden til sykdomsprogresjon og utsette tiden til
neste behandling med kjemoterapi (opprettholde remisjon og utsette residiv).
Virkningsmekanisme:
Olaparib er en potent hemmer av humane poly (ADP-ribose) polymerase (PARP-1, PARP-2 og
PARP-3)-enzymer, og har vist seg å hemme veksten av selekterte tumorcellelinjer in vitro og
tumorvekst in vivo, enten som eneste behandling eller i kombinasjon med etablerte kjemoterapier.
Se evt. preparatomtalen www. legemiddelverket.no for nærmere beskrivelse.
Kliniske effektdata er omtalt under Kap 2.
Dosering
Anbefalt dose av olaparib (Lynparza) er 400 mg (åtte kapsler) som tas to ganger daglig,
tilsvarende en daglig dose på totalt 800 mg. Pasientene bør starte behandling senest 8 uker etter at
deres siste dose med et platinabasert regime er avsluttet. Det er anbefalt at behandlingen fortsetter
til progresjon av underliggende sykdom. Det finnes ikke data på gjentatt behandling med olaparib
ved etterfølgende tilbakefall.
Bivirkninger
Sikkerhetsprofilen til olaparib som monoterapi har vært forbundet med bivirkninger, vanligvis av
mild eller moderat alvorlighetsgrad (CTCAE 1 1 eller 2), og har som regel ikke krevd seponering
av behandling. De hyppigste observerte bivirkningene på tvers av kliniske studier hos pasienter
som fikk olaparib som monoterapi (≥ 10 %) var kvalme, oppkast, diaré, dyspepsi, tretthet
(fatigue), hodepine, dysgeusi, nedsatt appetitt, svimmelhet, anemi, nøytropeni, lymfopeni, økt
gjennomsnittlig cellevolum og økt kreatinin.
0F

1.3.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger
Det finnes retningslinjer for behandling av ovarialkreft i veileder utarbeidet av Norsk
Gynekologisk Forening (7) og i Oncolex (3). Nasjonale retningslinjer som omfatter ovarialkreft er
for tiden under utarbeidelse hos Helsedirektoratet.
Den primære behandlingen av ovarialkreft er vanligvis kirurgi. Formålet er å fjerne alt tumorvev
og oppnå en nøyaktig stadiumbestemmelse. Dersom cytoreduktiv kirurgi skal ha effekt, må
resttumor være liten (i størrelsesorden 1 - 2 cm i diameter), fortrinnsvis ingen resttumor.

1

CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events
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Prognosen er dårligere når tumorvev står igjen. Maksimal kirurgisk reduksjon av svulstmengden
er fortsatt den anbefalte målsettingen for all primærkirurgi ved avansert ovarialcancer.
Ved sykdom begrenset til bekkenhulen (FIGO stadium 1 og stadium 2):
Makroskopisk radikal kirurgi er hovedbehandlingen og en forutsetning for helbredelse. Eventuell
etterfølgende kjemoterapi har til hensikt å fjerne mulig gjenværende svulstvev og dermed
forebygge tilbakefall. Pasienter med eggstokkreft i stadium I tilhørende lavrisikogruppen trenger
ikke kjemoterapibehandling
Ved svulstsutbredelse utenfor bekkenet (FIGO stadium 3 og stadium 4):
Kirurgi benyttes i kombinasjon med kjemoterapi. Når svulstvevet ikke lar seg fjerne radikalt, er
strategien maksimal kirurgisk svulstreduksjon for å optimalisere etterfølgende kjemoterapi.
Kjemoterapi gis oftest postoperativt, men i enkelte tilfeller preoperativt for å redusere
svulstsmassen og dermed gjøre svulsten teknisk operabel.
Medikamentell behandling/postoperativ kjemoterapi (stadium 3-4)
I følge europeiske behandlingsretningslinjer er dagens standardregime en kombinasjon av
karboplatin og paklitaksel (Carboplatin® AUC=5-6 og Paclitaxel® 175mg/m² kroppsoverflate gitt
over 3 timer hver 3. uke), og det gis vanligvis seks kurer/behandlinger (7). Dette er i samsvar med
anbefalt regime oppgitt i Oncolex (3).
Bruk av bevacizumab (Avastin) i lav dose (7,5 mg/ m²) som tillegg til standard kjemoterapi og
som forlenget behandling alene utover behandling med kjemoterapi er anbefalt som
førstelinjebehandling hos en undergruppe høyrisikopasienter med ovarialkreft 2 (FIGO stadium III
suboptimalt debulked eller inoperable + stadium FIGO IV).
1F

Anbefalt innført av beslutningsforum RHF på bakgrunn av en metodevurdering hos Legemiddelverket – fra 2014.
http://legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/Helseoekonomiske%20rapporter/Documents/20142013/Avastin_f%c3%b8rstelinje_ovarialkreft_2014.pdf
2
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Behandling av tilbakefall
Ovarialkreft kan også klassifiseres etter tidligere respons på platinabasert kjemoterapi. Tidligere
respons er veiledende for videre terapivalg.
 Platinasensitiv: Sykdommen svarer på initiell platinabasert kjemoterapi, men tilbakefall av
sykdommen skjer etter > 12 måneder


Delvis platinasensitiv: Sykdommen svarer på initiell platinabasert kjemoterapi, men
tilbakefall av sykdommen skjer mellom 6-12 måneder.



Platinaresistent: Tilbakefall av sykdommen skjer innen 6 måneder etter initiell
platinabasert kjemoterapi.

Andre linje kjemoterapi:
Dersom det ikke foreligger karboplatin/cisplatin- eller paklitaksel- resistens (respons under første
linje og residiv senere enn 6 måneder), er gjentatt behandling med platinabasert
kombinasjonskjemoterapi standarden.
Ved progresjon av sykdom under behandling eller innenfor 6 måneder etter avsluttet platina-basert
behandling (resistens) kan andre cytostatika vurderes, f.eks. liposomalt doksorubicin, ukentlig
paklitaksel, hexametylmelamine, topotecan, eller gemcitabin (7).
1.3.3 Behandlingsalternativer til olaparib (Lynparza)
Olaparib benyttes om vedlikeholdsbehandling etter kjemoterapi og gis direkte etter respons på 2.
linje platinabasert kjemoterapi eller evt. ved senere platinaregimer. Pasientene må ha påvist
mutasjon i gener (BRCA) som gir økt risiko for eggstokkkreft og brystkreft før behandling
igangsettes. Målet med behandlingen er å forlenge tiden til sykdomsprogresjon og utsette tiden til
neste behandling med kjemoterapi.
Hos platinasensitive pasienter er gjentatte behandlinger med platinabasert kombinasjonsterapi
aktuelt. Ved platinasensitiv 1. gangs residiv har retningslinjer til nå indikert ny platina basert
kjemoterapi (2. linje), i ulike kombinasjoner, ikke etterfulgt av vedlikeholdsbehandling. Pasientene
behandles ikke med kjemoterapi kontinuerlig fordi behandling er forbundet med bivirkninger
(hematologisk toksisitet, kvalme, diare og evt. neuropati). Antall behandlinger øker risikoen for
kumulativ toksisitet og evt. resistensutvikling. Pasientene vil derfor ha behandlingsfrie «vent og
se» intervaller mellom kjemoterapikurene.
Bevacizumab (Avastin) har godkjent bruk iht. preparatomtalen i andrelinje behandling for
pasienter med platinasensitiv residiverende ovarialkreft i kombinasjon med karboplatin og
gemcitabin ved første tilbakefall av platinasensitiv ovarialkreft. Denne bruken av bevacizumab er
imidlertid ikke metodevurdert/ innført i Norge.
VEGF hemmere og PARP hemmere har svært ulik virkningsmekanisme. Bevacizumab er et
monoklonalt antistoff mot VEGF, mens olaparib er en PARP hemmer som fungerer best for en
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spesifikk pasientgruppe med BRCA mutasjon. Kliniske eksperter oppgir at man generelt ikke
vurderer bevacizumab for de samme pasienter som er aktuelle for olaparib. Olaparib gis iht.
indikasjon som vedlikeholdsbehandling tidligst etter 2. gangs platinabasert kjemoterapi,
Trabecetidin (Yondelis) i kombinasjon med pegylert liposomal doksorubicin (Caleyx) er også
indisert til behandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv ovarialkreft. Kliniske
eksperter opplyser at denne kombinasjonen for tiden blir brukt i svært lite omfang for pasienter
med tilbakefall av platinasensitiv ovarialkreft i Norge, dvs hos de som ikke kan benytte
karboplatin i kombinasjon med doksorubicin.
På bakgrunn av innspill fra kliniske eksperter og, informasjon i dagens retningslinjer, er
Legemiddelverkets vurdering at ‘vent og se’ vil være det mest reelle behandlingsalternativ for
vedlikeholdsbehandling med olaparib etter avsluttet platinabasert kjemoterapi for residiverende
ovarialkreft. Dette er i samsvar med sammenlikningsalternativet «vent og se»/placebo som er
valgt i den helseøkonomiske analysen (Kap 4.)
1.3.4 Pasientgrunnlag
Søker har anvendt følgende forutsetninger for beregning av antall pasienter i Norge:
 Antall kvinner i Norge er omtrent 2,5 millioner med en årlig populasjonsvekst på 1,1 %
 Insidensen av ovarialkreft er 18,2 per 100 000
 Andelen av disse som har avansert serøs ovarialkreft (stadium III til IV) er 70 %
 Andelen pasienter med kjent positiv BRCA mutasjonsstatus ved diagnosetidspunkt er 15
%, 57 % mottar og responderer på 2. linje kjemoterapi dvs. 15,7 pasienter
 Andelen pasienter med ukjent BRCA mutasjonsstatus som henvises og tester positivt er 38
%, 57 % mottar og responderer på 2. linje kjemoterapi dvs. 7,5 pasienter
Dette gir et anslag på omtrent 20 pasienter per år i Norge. I Appendiks 2 er det vist en detaljert
tabell over disse beregningene.
Anslaget fra AstraZeneca antas å være noe underestimert. Anslaget på antall pasienter er kun
basert på kimbanemutasjoner og ikke somatiske mutasjoner. BRCA mutasjoner kan forekomme
både i kimbanen og i tumoren (somatisk BRCA mutasjon). AstraZeneca antar at dersom man tar
med somatiske mutasjoner vil antallet pasienter i Norge øker med 3-5 per år tilsvarende da
omtrent 25 pasienter per år. Etter innspill fra norske kliniske eksperter antas det at antallet
pasienter som er aktuelle for behandling med olaparib vil være enda høyere hvis man skal ta med
de pasientene som har somatiske mutasjoner eller BRCAliknende mutasjoner.
Enkelte pasienter i stadium I til II vil også kunne være aktuelle for behandling (iht. produsent
utgjør disse 1-2 pasienter per år i Norge). Det anslås derfor at reelt antall pasienter kan komme
opp i 20-40 per år.
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INNSENDT KLINISK DOKUMENTASJON
5B

2.1 Oversikt over relevante, innsendte studier
Olaparib fikk godkjent markedsføringstillatelse i Norge i desember 2014.
Dokumentasjonsgrunnlaget for godkjenning av olaparib i Europa er basert på bl.a. to doseresponsstudier og en fase 2 effektstudie (8).
2.1.1 Beskrivelse av studier (6, 8-10)
Hovedstudien for effekt og sikkerhet av olaparib hos pasienter med tilbakefall av platinasensitiv
ovarial kreft (PSROC) er en randomisert dobbeltblindet placebo kontrollert fase 2 studie (Studie
19). Studien sammenlignet effekten av olaparib gitt som vedlikeholdsbehandling til
sykdomsprogresjon med ingen vedlikeholdsbehandling ved serøs ovarialkreft som responderte
(iht. RECIST og/eller iht. CA-125-kriteriet) etter å ha fullført to eller flere tidligere platina-baserte
kjemoterapier.
Tabell 2 Studie 19

Studie 19/D0810C00019
Design

Randomisert dobbeltblindet placebokontrollert

Pasientpopulasjon

Pasienter med tilbakefall av platinasensitiv ovarial kreft,
n=265)

Intervensjon
Komparator
Primære utfallsmål
Sekundære utfallsmål

Subgruppe med BRCA mutasjon (n=136)
Olaparib kapsler 400 mg x 2
(n=136 og n=74 BRCA mutasjon)
Placebo to ganger daglig
(n=129 og n=62 BRCA mutasjon)
Progresjonsfri overlevelse (PFS)
OS (Totaloverlevelse)
DCR (Sykdomskontrollrate)
HRQoL (Helserelatert livskvalitet)
TFST (Tid til første påfølgende behandling eller død)
TSST (Tid til andre påfølgende behandling eller død)

Kun pasienter med delvis platinasensitiv sykdom (platinafritt intervall på 6 til 12 måneder) og
pasienter med platinasensitiv sykdom (platinafritt intervall på > 12 måneder) som responderte etter
å ha fullført siste platinabaserte kjemoterapi ble inkludert. Pasientene kunne ikke tidligere ha
mottatt olaparib eller annen PARP-hemmende behandling. Pasientene kunne tidligere ha mottatt
bevacizumab, unntatt i regimet umiddelbart før randomisering. Pasientene ble randomisert 40
dager (median) ut i studien etter å ha fullført siste platina-baserte kjemoterapi. Pasientene hadde i
gjennomsnitt fått 3 tidligere kjemoterapiregimer (fra 2-11) og 2,6 tidligere platina-baserte
kjemoterapier. De fleste pasientene hadde en funksjonsstatus iht. ECOG på 0 (81 % i olaparib-
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gruppen og 74 % i placebo-gruppen). Mindre enn 3 % av pasientene hadde en funksjonsstatus som
var minst 2.
Primært utfallsmål var PFS målt av utprøver (investigator) og retrospektivt av en uavhengig
komite.
Resultater
For studien sett under ett, ble det vist statistisk signifikant økt progresjonsfri overlevelse (PFS) hos
de pasientene som ble behandlet med olaparib sammenliknet med placebo (hasard ratio (HR) 0,35;
95 % konfidens intervall (KI) 0,25 – 0,49; p < 0,00001).
Det ble også inkludert pasienter med BRCA mutasjon. Det er denne undergruppen som har størst
effekt av olaparib og som legemidlet er godkjent for. Metodevurderingen av olaparib er derfor
begrenset til denne pasientgruppen. BRCA gruppen bestod av 136 pasienter hvor henholdsvis 74
og 65 fikk olaparib eller placebo. Tabellen nedenfor viser baseline karakteristika for undergruppen
med BRCA mutasjon:
Tabell 3 Baseline pasientkarakteristika i undergruppen med BRCA mutasjon, Studie 19

Olaparib
(n=74)
57.6

Placebo (n=62)

Mean age (SD)
55.5
ECOG performance status
Normal activity (0)
83.8 %
72.6 %
ECOG performance status – restricted 14.9 %
24.2 %
activity (1)
ECOG performance status – in bed
0.0 %
1.6 %
<50% of the time (2)
Unknown
1.4 %
1.6 %
Platinum sensitivity to penultimate platinum based therapy
>6-≤12 months
37.8 %
41.9 %
>12 months
62.2 %
58.1 %
Objective response to most recent therapy
Complete response (CR)
48.6 %
54.8 %
Partial response (PR)
51.4 %
45.2 %
Resultater effektmål
Median PFS i olaparibgruppen var 11,2 måneder sammenliknet med 4,3 måneder i
placebogruppen, og forlengelsen i PFS var statistisk signifikant (HR 0,18; 95 % KI 0,10 – 0, 31, p
< 0,0001).
Figur 1 Kaplan-Meier kurve av progresjonsfri overlevelse (PFS) hos pasienter med BRCA mutasjon
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Median totaloverlevelse (OS) var 3 måneder lenger for olaparibgruppen sammenliknet med
placebo. Forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant (HR 0,73; 95 % KI 0,45-1,17; p=0,19).
Figur 2 Kaplan-Meier kurve av totaloverlevelse (OS) hos pasienter med BRCA mutasjon

Det var ikke tillatt med behandlingsbytte fra placebo til olaparib i studien. Imidlertid fikk omtrent
en fjerdedel av pasientene i placebogruppen (14/62; 22,6 %) bytte til PARP inhibitor etter
progresjon ved at de ble innrullert i andre studier. Dette var tillatt ved noen av studiestedene som
deltok. Pasientene som mottok PARP inhibitor på denne måten ble fortsatt fulgt opp i forhold til
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OS. Ingen av pasientene i olaparibarmen kunne innrulleres i andre studier med PARP inhibitor
behandling.
Det ble ikke gjort radiologiske målinger for å se etter progresjon etter den primære PFS analysen.
European Medicines Agency (EMA) ba derfor om post hoc eksplorative analyser: tid til
behandlingsslutt eller død (TDT), tid til første påfølgende behandling eller død (TFST) og tid til
andre påfølgende behandling eller død (TSST). TDT og TFST kan anses som «proxys» for
symptomatisk sykdomsprogresjon med fordelen av lenger oppfølgingstid enn PFS. TSST anses
som «proxy» for andre gangs sykdomsprogresjon og kan vise behandlingsnytten utover initial
progresjon. Median tid til disse hendelsene var signifikant lenger for gruppen som fikk olaparib
sammenliknet med placebo, se figur 3 og 4.
Figur 3 Kaplan-Meier kurve av tid til første påfølgende behandling eller død (TFST)
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Figur 4 Kaplan Meyer kurve av tid til andre påfølgende behandling eller død (TSST)

Tabell

4 Oppsummering av utfallsmål og resultater for gruppen med BRCA mutasjon, Studie 19.

PFS
olaparib
placebo
TFST*

n (hendelser/
pasienter) (%)
26/74 (35 %)
46/62 (74 %)
n

Olaparib

46/74 (62,2 %)

Median PFS
(mnd)
11,2
4,3
Median
TFST (mnd)
15,6

Placebo

54/62 (87,1 %)

6,2

TSST*-

n

olaparib
placebo
Interim OS (52
% frafall)
olaparib
placebo

42/74 (57 %)
49/62 (79 %)
n

Median
TSST (mnd)
23,8
15,2
Median OS
(mnd)
34,9
31,9

37/74 (50 %)
34/62 (55 %)

HR

95 % KI

p-verdi

0,18

0,10-0,31

< 0,00001

HR

95 % KI

p-verdi

0,33

0,22-0,50

< 0,00001

HR

95 % KI

p-verdi

0,44

0,29-0,67

0,00013

HR

95 % KI

p-verdi

0,73

0,45-1,17

0,19

*TFST- Tid fra randomisering til starten av første påfølgende behandling eller død
TSST- Tid fra randomisering til starten av andre påfølgende behandling eller død

Endelige oppdaterte resultater for overlevelse fra studien skal foreligge i 2017.
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Resultater bivirkninger
For gruppen pasienter med BRCA mutasjon ble 62 % av bivirkningene klassifisert som milde eller
moderate (CTCAE grad 1 eller 2). Alvorlige bivirkninger (≥ grad 3) var fatigue (7 % for olaparib
vs. 3 % for placebo) og anemi (5 % for olaparib vs. <1 % for placebo). Bivirkninger som ledet til
seponering var sjeldne og sammenliknbare i de to gruppene (hhv. 7/74 og 2/62).
2.1.2 Pågående studier
Studien SOLO-2 er en pågående fase 3 studie som sammenlikner olaparib med placebo i
tilsvarende gruppe pasienter med BRCA mutasjon. Primært endepunkt er PFS og
datainnsamlingen fortsetter til 2018. Det pågår også en studie som skal se på effekt hos pasienter
med kimbane eller somatisk BRCA mutasjon. Olaparib undersøkes også for flere andre mulige
indikasjoner.
2.2 Helserelatert livskvalitet
Pasientrapporterte livskvalitetsmål er registrert i Studie 19 ved grader av forbedring og forverring
i ˝FACT/NCCN Ovarian Symptom Index˝ (FOSI), ˝Trial Outcome Index˝ (TOI) og ˝Functional
Analysis of Cancer Therapy - Ovarian total score˝ (FACT-O total). Ingen statistisk signifikante
forskjeller ble observert mellom olaparib og placebo.
16B

Eksterne kilder er også benyttet for å estimere nyttevekter i den helseøkonomiske analysen.
(Se nærmere omtale av nyttevekter i Kap 4).
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3.1

Relevans for norske forhold (PICO) 3
2F

Studiepopulasjon i forhold til klinisk praksis (P)
Studiepopulasjonene er i samsvar med godkjent bruksområde for olaparib. Undergruppen med
BRCA mutasjon har størst effekt av olaparib, og det er denne gruppen legemidlet er godkjent for.
Pasientene som var inkludert er i rimelig samsvar med norsk pasientpopulasjon mht. alder og
ECOG funksjonsstatus. Kliniske eksperter har kommentert at pasientene i studien i gjennomsnitt
hadde gjennomgått tre tidligere kjemoterapikurer (intervall 2-11). Godkjent bruksområde for
olaparib er etter to eller flere kjemoterapier. Iht. kliniske eksperter vil det ofte være aktuelt å gi
olaparib etter to kurer og det fremheves at det er ukjent, men mulig at pasientene vil kunne svare
noe bedre når de mottar behandling noe tidligere i behandlingsforløpet.
Intervensjon i forhold til klinisk praksis (I)
Doseringen i henhold til preparatomtalen er 400 mg to ganger daglig, og dette er i samsvar med
doseringen i studiepopulasjonen. Gjennomsnittsdosen i studien var 676 mg daglig, en
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dosereduksjon forårsaket av behandlingsopphold og dosejusteringer pga bivirkninger. Det er
usikkert om dosejusteringer i studien vil tilsvare dosejusteringer i klinisk praksis.
Median behandlingsvarighet for olaparib (i undergruppen med BRCA mutasjoner) var 11 måneder
(beregnet når 59 av 74 hadde stoppet behandling). Det er usikkert om behandling/seponering i
klinisk praksis vil samsvare med behandlingsvarighet og kriterier for seponering i den kliniske
studien.
Komparator i forhold til klinisk praksis (C)
Pasienter med tilbakefall av platinasensitiv ovarial kreft og BRCA mutasjon har per i dag ingen
standardbehandling ved tilbakefall. Ved platinasensitiv 1. gangs residiv har retningslinjer til nå
indikert ny platinabasert kjemoterapi (2. linje) i ulike kombinasjoner ikke etterfulgt av
vedlikeholdsbehandling.
På bakgrunn av innspill fra kliniske eksperter og informasjon i dagens retningslinjer (se 1.3.3), er
Legemiddelverkets vurdering at «vent og se» (tilsvarende placebo i Studie 19) vil være det mest
reelle behandlingsalternativ til vedlikeholdsbehandling med olaparib etter avsluttet platinabasert
kjemoterapi for residiverende ovarialkreft. Dette er i samsvar med sammenlikningsalternativet
«vent og se»/placebo som er valgt i den helseøkonomiske analysen (Kap 4.)
Utfallsmål (O)
Det benyttes relevante og anerkjente utfallsmål for effekt i studien. Valg av PFS som
primærendepunkt er akseptabelt for denne pasientgruppen.
OS var et sekundært utfallsmål. TSST og TFST var eksplorative utfallsmål analysert post-hoc for
å undersøke om olaparib utsatte tid til første påfølgende behandling etter progresjon og om en
eventuell behandlingsfordel vedvarte utover progresjon (Se 2.1.1)
Kun sykdomsspesifikke instrumenter for måling av livskvalitet ble benyttet. For den
helseøkonomiske analysen er det en svakhet at studien ikke inkluderte instrumenter som gir et
direkte mål av nytteverdier.
3.2




Kvalitet av dokumentasjonen
17B

Det ble gjennomført sentral, «skjult» randomiseringsprosedyre. Behandlingsarmene i studiene
var godt balansert mht. demografiske og prognostiske faktorer (bl.a. fordeling etter stadium av
sykdom, funksjonsstatus, samt type, varighet og respons av tidligere kjemoterapi).
Valg av utfallsmål var i tråd med gjeldende retningslinjer for dokumentasjon av
kreftlegemidler. Det ble benyttet standardiserte kriterier (RECIST) for radiologisk vurdering
av størrelse på og endring i svulster. Progresjonsfri overlevelse (PFS) kan i en del tilfeller
aksepteres som et primært endepunkt i kreftstudier, bl.a. når videre oppfølging/behandling av
pasientene påvirker totaloverlevelsen (OS) og reduserer muligheten for å oppdage relevante
effekter på OS. TFST og TSST er i studie 19 definert som eksplorative endepunkt som brukes
for å støtte preliminære PFS data og estimere PFS data ved gjentatte tilbakefall (PFS2). Tid til
neste behandling kan iht. EMA benyttes som en «proxy» for PFS2 der det ikke er
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hensiktsmessig å gjennomføre standardiserte progresjonsmålinger ved gjentatte tilbakefall i
den kliniske studien (11).
Det ligger en stor usikkerhet i effektestimatene på grunn av utvalgsstørrelsen. Studien sett
under ett inkluderte 265 pasienter, men subgruppen som er aktuell for vurderingen (BRCA
mutasjon) inkluderte bare 136 pasienter.
Hos placebopasienter var det en mulighet for å få påfølgende behandling med PARP
inhibitorer etter progresjon ved innrullering i andre studier. Dette var ikke aktuelt for pasienter
i olaparibarmen. Dette kan introdusere en systematisk bias, og det antas derfor en ubalanse
som favoriserer placebo i forhold til olaparib med hensyn på OS. Dette introduserer usikkerhet
i størrelsen på effektforskjellen som er estimert for OS.
Det var også tillatt å forlenge behandling med olaparib utover progresjon i studie 19 hvis
utprøver vurderte at pasienten hadde nytte av det. Slik blir PFS et usikkert mål på
behandlingslengde og tid til behandlingsslutt relativt subjektivt. Samtidig kan man ikke
utelukke at dette også innvirker på OS for olaparibarmen i studien.

Oppsummering
Overlevelsesdata fra undergruppen med BRCA mutasjon er usikre både for PFS og OS.
Oppdaterte endelige OS data fra studie 19 og den større fase III studien SOLO- 2 i samme
pasientpopulasjon er forventet å kunne gi sikrere anslag på overlevelsesgevinsten av olaparib.
Resultatene vil foreligge i hhv. 2017 og i 2018.

4

INNSENDT ØKONOMISK ANALYSE
7B

AstraZeneca har levert inn kostnadseffektivitetsanalyser basert på en økonomisk modell. Olaparib
sammenliknes med «vent og se»/placebo. Det beregnes kostnader, leveår og kvalitetsjusterte
leveår ved de ulike behandlingene.
4.1 Modell, metode og forutsetninger
I analysen har AstraZeneca benyttet en kohort-basert semi-markovmodell. Modellen består av fire
helsetilstander: PFS (progresjonsfri), første etterfølgende kjemoterapi (FST), andre etterfølgende
kjemoterapi (SST) og død.
18B
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Figur 1 viser modellstrukturen.
Figur 1 Modellstruktur. Kilde: AstraZeneca

Note: Diamond boxes are events in the model; square boxes are health states.
PFS: Progression-free survival, PD: Progressed Disease.

Pasienten starter i progresjonsfri tilstand. Siste runden av kjemoterapi er da avsluttet og det er
innledet vedlikeholdsbehandling med olaparib/«vent og se». I hver modellsyklus, som er 1 måned,
har pasienten en risiko for å progrediere og bevege seg derfra til første etterfølgende kjemoterapi
eller død. Den kliniske nytten av behandling med olaparib oppnås ved at TFST, TSST eller tid til
død forlenges.
Til hver helsetilstand er det knyttet kostnader og verdier for helserelatert livskvalitet. Framtidige
kostnader, leveår og kvalitetsjusterte leveår ble neddiskontert med en årlig diskonteringsrate på 4
%. Dette gjøres for å beregne nåverdi, og er i tråd med retningslinjene for legemiddeløkonomiske
analyser i Norge.
Det er gjort probabilistiske sensitivitetsanalyser der relevante parametere knyttet til kostnader,
pasient karakteristika, kliniske data og nyttevekter er tilegnet sannsynlighetsfordelinger for å
beregne samlet usikkerhet i resultatene. Resultatene er presentert som CEAC (cost-effectiveness
acceptability curves). Deterministisk sensitivitetsanalyse hvor verdier for kostnader, nyttevekter
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og kliniske data er variert med +/- 25 % er utført. I tillegg er det utført scenarioanalyser hvor ulike
parametriske modeller for de kliniske utfallsmålene kan velges og hvor det er muligheter for
individuell parametrisering av begge behandlingsarmene og korrigering for bruk av PARP
inhibitorer i placeboarmen.
Sensitivitets- og scenarioanalyser indikerer at følgende parametere betyr mest for
modellresultatene:





Legemiddelkostnaden for olaparib
Framskrivning av forløpsdata utover den kliniske studieperioden
Ulike kriterier for estimering av behandlingslengde med olaparib
Nyttevekter for de ulike helsetilstandene, spesielt for progresjonsfri tilstand

I vår videre presentasjon og vurdering av analysenes forutsetninger vil vi legge hovedvekten på
disse parameterne som har størst betydning for resultatet.
4.1.1 Analyseperspektiv
Analysen har et begrenset samfunnsperspektiv. Merverdiavgift er ikke inkludert i
legemiddelkostnadene. Hovedanalysen er utført uten produksjonsvirkninger.
24B

Modellen har en tidshorisont på 15 år, som i prinsippet tilsvarer livstid.
4.1.2 Pasientpopulasjonen
Populasjonen i modellen er basert på subpopulasjonen i Studie 19, dvs. platinasensitive pasienter
med tilbakefall av BRCA mutert høygradig serøs eggstokkreft. Pasientene som simuleres er antatt
å ha en gjennomsnittsalder på 57,7 år og en gjennomsnittsvekt på 73,3 kilo. Det vises til kapittel
2.1.1 for nærmere beskrivelse av studien.
25B

4.1.3 Intervensjon
Gjennomsnittsdosen i studien var 676 mg daglig, en dosereduksjon forårsaket av
behandlingsopphold og dosejusteringer pga. bivirkninger. Dette er identisk med dosen som er
brukt i modellen.
26B

Beregnet gjennomsnittlig behandlingsvarighet i modellen for olaparib er 20,6 måneder.
Dette estimatet er i hovedanalysen basert på parametriske modeller for forløpsdata for TFST som
ekstrapoleres utover studieperioden. Tid til behandlingsslutt basert på PFS (RECIST og RECIST
samt økende CA 125) er inkludert som sensitivitetsanalyser (Se 4.1.6).
4.1.4 Komparator (sammenliknende behandling)
I modellen sammenlignes olaparib med «vent og se». Dette er begrunnet med at olaparib antas å
være den eneste vedlikeholdsbehandlingen for denne indikasjonen (Se 3.1).
27B
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Beregnet gjennomsnittlig behandlingsvarighet i modellen for «vent og se» er 8,6 måneder. Dette
estimatet er i hovedanalysen basert på parametriske modeller for forløpsdata for TFST som
ekstrapoleres utover studieperioden. Tid til behandlingsslutt basert på PFS (RECIST og RECIST
samt økende CA 125) er inkludert som sensitivitetsanalyser. (Se 4.1.6)
4.1.5 Effekt, bivirkninger og helsenytte (input data)
28B

Effekt
Effekt- og helsenytte data i modellen er hentet fra undergruppen i Studie 19 med BRCA
mutasjoner (2.1.1) Det er et fortrinn at studien har relevant kontrollarm og således er en direkte
sammenlikning mot komparator.
Studie 19 rapporterte effektdata for opptil 45 måneder etter randomisering. For å ekstrapolere
resultatene utenfor denne tidshorisonten ble det brukt parametriske forløpsanalyser som er
nærmere beskrevet i kapittel 4.1.6.
Bivirkninger
Kostnader og nyttetap av bivirkninger ble inkludert i modellen hvis de i studien ble gradert til 3 og
opptrådte hos flere enn 2 % av populasjonen. I hovedanalysen hadde bivirkninger ingen
påvirkning på nyttenivå, kun på kostnader.
Nyttevekter/QALY-vekter
Livskvaliteten til pasientene under behandlingen er et viktig aspekt. AstraZeneca bruker QALYvekter (nyttevekter) for å gjenspeile forskjeller i livskvalitet i de ulike behandlingsfaser og
helsestadier.
Ved litteraturgjennomgang ble det ikke funnet livskvalitetsvekter for pasienter med platinasensitiv
residiverende ovarialkreft i progresjonsfritt stadium på vedlikeholdsbehandling. I Studie 19 ble
HRQoL målt vha. FACT-O (livskvalitetsmål spesifikt for eggstokkreft), et ikke generisk
måleinstrument. Mappingteknikker ble brukt for å utlede nyttevekter for progresjonsfritt stadium
basert på FACT-O i den kliniske studien. Mapping ble gjort med en publisert algoritme (FACT-G)
til EQ-5D-baserte indeksverdier (12). FACT-G er et livskvalitetsinstrument for kreft generelt, men
mangler en subskala for ovarialkreft.
For helsetilstandene der pasientene får gjentatt behandling med kjemoterapi etter progresjon ble
det brukt nyttevekter fra en studie som inkluderte pasienter med platina-sensitiv residiverende
ovarialkreft.
Helsetilstand
Progresjonsfri - på vedlikeholdsbehandling
Progresjonsfri - avbrutt vedlikeholdsbehandling
Første påfølgende kjemoterapi
Andre påfølgende kjemoterapi

Nyttevekter
0,769*
0,713*
0,718 (13)
0,649 (13)
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*) Parexel 2014, upublisert rapport
4.1.6 Parametrisk estimering av kliniske effektdata
Forflytning av pasienter mellom de ulike helsetilstandene blir modellert ved å benytte
tidsavhengige overgangssannsynligheter. Disse estimeres ved å tilpasse pasientdataene fra Studie
19 til parametriske modeller for forløpsdata som ekstrapoleres utover studieperioden.
Parametriske modeller ble tilpasset studiedataene for følgende endepunkter:
29B





Tid fra randomisering til første påfølgende behandling (TFST) eller død
Tid fra FST til andre påfølgende behandling (TSST) eller død
Tid fra SST til død

Andelen pasienter som mottar behandling med olaparib eller placebo i et gitt tidsrom i modellen
kan estimeres ved hjelp av tre alternativer:




PFS iht RECIST
PFS iht RECIST samt økende CA 125
Tid til reell behandlingsslutt

I Studie 19 kunne pasienter motta behandling utover progresjon og derfor ble tid til
behandlingsslutt valgt i hovedanalysen. Tid til behandlingsslutt basert på PFS (RECIST og
RECIST samt økende CA 125) er inkludert som sensitivitetsanalyser.
Valg av parametrisk modell for de ulike endepunktene er beskrevet og utført iht litteratur (14).
Kliniske og statistiske kriterier ligger til grunn for valg av modell for de ulike endepunktene
separat. Antagelse om proporsjonal hasard (PH) er vurdert ved log-log plot, og avhengig av om
kurvene for olabarib og placebo er parallelle eller ikke, anvendes behandlingsjustert modell eller
uavhengig modell for hver arm. Flere parametriske modeller er blitt vurdert for alle utfall og valgt
fordeling i hovedanalyse er basert på AIC/BIC og visuell vurdering mot Kaplan-Meier kurvene fra
Studie 19. For TFST ble PH antagelsen vurdert som oppfylt, og behandlingsjustert modell valgt i
hovedanalysen. For tid til behandlingsslutt ble det valgt uavhengig modell for hver arm. For TSST
og tid fra SST til død ble bare uavhengige modeller vurdert da det i disse segmentene av
behandlingen ikke lenger er randomiserte sammenlikninger.
Fordi et antall pasienter i placebogruppen fikk påfølgende behandling med PARP inhibitor etter
progresjon, er det i tillegg lagt inn mulighet for korrigering for dette. Valgt korrigeringsmetode for
OS er slik at risiko for å flytte seg fra FST eller SST i placebogruppen settes lik den tilsvarende
risiko i olaparibgruppen. Som sensitivitetsanalyse kan det velges å bruke studiebasert ITT-analyse
dvs. uten korrigering for påfølgende bruk av PARP inhibitor i placebogruppen etter progresjon.
Imidlertid er det ikke mulig å korrigere for eventuell behandlingseffekt av å fortsette behandling
med olaparib i olaparibarmen etter RECIST progresjon.
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4.1.7 Kostnader (input data)
30B

Direkte kostnader
Legemiddelkostnad
Legemiddelkostnaden for olaparib er 44 846 NOK (AUP eks mva) per forpakning med 448
kapsler a 50 mg. Anbefalt dose av olaparib er 800 mg per dag.
Legemiddelkostnad ved faktisk observert dose på 675,9 mg pr dag er brukt i modellen. Dette var
også gjennomsnittsdosen i Studie 19.
Lynparza kostnad per måned (NOK 2015):
Dose per
admin1
675.9 mg

Unit cost per
mg
kr. 2.00

Cost per day
kr. 1 353

Days per
month
30.44

Cost per
month
kr. 41 188

1)

Gjennomsnittsdose i studien
Kilde: AstraZeneca
Ved en dose på 675,9 mg per dag blir legemiddelkostnaden per dag 1 353 NOK. Det er ikke
regnet med svinn i hovedanalysen.
Progresjonsfritt stadium
Enhetskostnadene ble hentet fra Normaltariffen for avtalespesialister, bortsett fra for CT bryst som
ble hentet fra Kunnskapssenteret. Ressursbruken ble i hovedanalysen basert på gjennomsnittet av
estimatene fra to norske kliniske eksperter. Data fra litteraturen ble brukt i sensitivitetsanalyse (15,
16).
For PFS ble kostnadene ved oppfølging av pasientene på 1 323 NOK i hovedanalysen.
FST og SST
Enhetskostnadene ble hentet fra Normaltariffen for avtalespesialister, bortsett fra for CT bryst som
ble hentet fra Kunnskapssenteret. Ressursbruken ble i hovedanalysen basert på estimatene fra de
kliniske ekspertene. I sensitivitetsanalyse ble ressursbruk knyttet til konsultasjon basert på
metodevurderinger fra NICE (TA 284 og TA 285), og CT bryst basert på TA 284.
For FST og SST ble kostnadene ved oppfølging av pasientene anslått til 4 034 NOK i
hovedanalysen.
Palliativ behandling ved livets sluttfase
Det ble antatt at 45 % av pasientene i palliativ fase ble pleiet på sykehus, 5 % på institusjon som
gir palliativ behandling og 50 % ble pleiet hjemme. Kostnader ved palliativ behandling ble basert
på lengden av oppholdet for siste innleggelse (13,9 dager).
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Kostnaden ved oppfølging av pasientene i palliativ fase var 62 895 NOK i hovedanalysen. Denne
kostnaden er omtrent i samsvar med en tidligere metodevurdering for bevacizumab ved
ovarialkreft (17).
Kostnader ved kjemoterapi
Bruk av kjemoterapi-behandlinger ble hentet fra Studie 19. Disse dataene ble brukt til å estimere
kostnadene ved kjemoterapi i modellen.
Kjemoterapiregimer som ble rapportert hos fler enn 3 % av den BRCA-muterte subpopulasjonen
og som inkluderte godkjente kreftbehandlinger (dvs. ingen eksperimentelle behandlinger) ble
inkludert i kostnadsberegningene. I sensitivitetsanalyser ble det brukt kjemoterapiregimer basert
på ekspertuttalelser fra norske klinikere. Noen av kjemoterapiregimene blir sjelden brukt i Norge,
og kostnadene ved disse er ikke inkludert når kjemoterapikostnadene er kalkulert basert på norske
ekspertuttalelser.
Doseringer ble basert på det norske nettstedet www.oncolex.no og the Gynaecology network
group of the Yorkshire Cancer Network. Antall administrerte sykluser ble estimert fra en rekke
ulike kilder. I modellen ble behandling med karboplatin, paklitaxel og topotecan administrert som
et engangstilfelle.
Enhetskostnader ved kjemoterapibehandlinger (AUP eks mva) ble hentet fra Statens
legemiddelverk. (www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek). Det billigste alternativet ble valgt i
hovedanalysen. Deling av forpakning («vial sharing») var ikke tillatt i hovedanalysen, men i
sensitivitetsanalyse ble «vial sharing» inkludert.
Administrasjonskostnader i forbindelse med kjemoterapi ble inkludert i modellen.
Ved progresjon ble pasienter i modellen som ble klassifisert som ikke-platina sensitive behandlet
med ikke-platina baserte kjemoterapier. Pasienter som ikke opplevde sykdomsprogresjon innen
seks måneder ble re-behandlet med platinabasert kjemoterapi.
Test for BRCA-mutasjon
Testkostnaden ble ikke inkludert i hovedanalysen.
Bivirkninger
I modellen ble hver bivirkning som var relatert til vedlikeholdsbehandlingen antatt å vare i en
måned (en modellsyklus), og den totale kostnaden relatert til bivirkningen ble pådratt i den første
modellsyklusen. Enhetskostnadene ble kalkulert på bakgrunn av DRG-baserte estimater i
hovedanalysen. I sensitivitetsanalyse ble det brukt alternative estimater basert på norske
ekspertuttalelser. Kostnadene ved bivirkninger påvirker resultatet i modellen lite.
Indirekte kostnader
Produksjonstap knyttet til jobbfravær ved sykdom og behandling er ikke inkludert i
hovedanalysen. Sykdommens natur og svært alvorlig syke pasienter gjør det ikke sannsynlig å
anta stor forskjell mellom behandlingsalternativene.
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4.2 Resultater
Resultatene vist i dette kapittelet er fra analysene til AstraZeneca beregnet utfra pris gjeldende fra
01.08.2015.
19B

De totale direkte kostnadene består av følgende elementer:
Kostnader (diskonterte)
Totale kostnader
Legemiddelkostnad ved
vedlikeholdsbehandling
Totale kostnader ved
kjemoterapi
Oppfølgingskostnader ved
sykdom
Bivirkningskostnader

Olaparib
NOK 984 677
NOK 790 107

Vent og se
Inkrementelle kostnader
NOK 219 351 NOK 765 326
NOK 0
NOK 790 107

NOK 94 643

NOK 133 699 -NOK 39 055

NOK 97 572

NOK 85 300

NOK 12 272

NOK 2 355

NOK 352

NOK 2 003

4.2.1 Kostnadseffektivitet
Tabell 5 viser resultatene i AstraZeneca sin hovedanalyse. Modellen er simulert deterministisk.
Tallene er per pasient og er diskonterte med en rate på 4 % per år. Hovedanalysen er basert på:
 Justering for bruk av PARP inhibitor i placeboarmen.
 Behandlingsjustert modell for tid til FST med log-normal parametrisering.
 Weibull er lagt til grunn for tid til SST og tid til død.
 Behandlingslengde er basert på reell behandlingslengde i studien, og ikke tid til
sykdomsprogresjon iht RECIST.
31B
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Tabell 5 Kostnad per vunne kvalitetsjusterte leveår (QALY) og vunne leveår.
Totale kostnader
Totale QALYs
Totale leveår
Merkostnad per
vunnet QALY
Merkostnad per
vunnet leveår

Olaparib
984 677

Placebo
219 351

Differanse
765 326

2,56
3,51

1,68
2,37

0,87
1,15
876 929
668 168

4.3 Sensitivitets- og scenarioanalyser
AstraZeneca har utført både deterministisk og probabilistisk sensitivitetsanalyse. Toveis
sensitivitetsanalyser indikerer at følgende parametere betyr mest for modellresultatene:
20B




Nytteverdier for de ulike helsetilstandene, spesielt progresjonsfritt stadium
Legemiddelkostnaden for olaparib

Det er utført en rekke scenarioanalyser bl.a. for å se hvordan ulike forløpsdatamodeller påvirker
resultatet. Scenarioanalysene viser at resultatet er sensitivt for:






Korrigering for PARP inhibitor i placeboarmen: ikke korrigering for PARP inhibitor i
placeboarmene øker IKER med omtrent 310 000 NOK alt annet likt (IKER 1 190 876).
Uavhengige eller behandlingsjusterte parameteriseringer: valg av uavhengig
parametrisering for TFST reduserer IKER med omtrent 210 000 NOK, alt annet likt (IKER
669 558).
Ulike parametriske funksjoner: samtidig valg av ujustert studiebasert ITT analyse (PARP
inhibitor i placeboarmen) og valg av en generalisert gamma parametrisering av TFST øker
IKER med omtrent 530 000 NOK (IKER 1 407 978).
Tid til behandlingsslutt: valg av PFS iht til RECIST som tid til behandlingsslutt reduserer
IKER med omtrent 300 000 NOK, alt annet likt (IKER 586 751).
Tidshorisont: valg av 5 års horisont øker IKER med omtrent 260 000 NOK, alt annet likt
(IKER 1 135 242). Valg av 10 års tidshorisont øker IKER med 26 000 NOK (IKER 902
620)

Scenarioanalysene viser at resultater er mindre sensitivt for endringer i pasientkarakteristika,
diskonteringsrate, metoder for estimering av QALY og testkostnader.
Den probabilistiske analysen gir en kostnad per QALY på kr 500 000 i 3.0 % av simuleringene.
Ved terskler på NOK 750 000, 1 000 000 og 1 250 000 per QALY er sannsynligheten for at
olaparib er kostnadseffektiv versus «vent og se» på respektive 31,9 %, 65,7 % og 84,1 %.
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Kritisk vurdering av innsendt økonomisk analyse
21B

4.4.1 Pasientpopulasjonen i analysen
Pasientpopulasjonen er basert på studiepopulasjonen i Studie 19. Denne samsvarer godt med
godkjent bruksområde og pasienter som norske kliniske eksperter mener er aktuelle for
behandling.
32B

4.4.2 Intervensjon
Vedrørende dosering av olaparib er det i modellen brukt faktisk observert dose i stedet for anbefalt
dose i preparatomtalen. Legemiddelverket mener at det er rimelig å legge faktisk observert dose til
grunn (Se 3.1). Varighet av behandling er basert på faktisk behandlingsvarighet i studien. Dette
gjenspeiler reell kostnad og effekt.
3B

4.4.3 Komparator
Hovedkomparator i analysen fra AstraZeneca er «vent og se». Kliniske eksperter mener at dette er
det mest aktuelle alternativet for denne pasientpopulasjonen.
34B

4.4.4 Modellstruktur
Legemiddelverket vurderer modellstrukturen som relevant. I denne modellen er det introdusert
nye stadier sammenliknet med konvensjonelle kreftmodeller (TFST, TSST).
Produsenten gir flere argumenter som etter Legemiddelverkets vurdering kan støtte valg av
firetilstands modell fremfor den mer brukte tre tilstands modellen innen onkologi:
35B



FST kan være et mer relevant endepunkt enn PFS i vedlikeholdsbehandling av kreft fra et
klinisk og pasientrettet perspektiv. PFS er basert på radiologisk progresjon (RECIST
kriterier). Vedlikeholdsbehandling kan bremse sykdomssymptomer selv ved dokumentert
radiologisk progresjon og utsette behovet for neste kjemoterapi. Utsatt tid til første/neste
kjemoterapi er et mål i seg selv ved vedlikeholdsbehandling av kreft, og endepunktene
FST og SST gir anslag for utsettelsen av påfølgende ny kjemoterapi.
Astra Zeneca framhever at denne måten å modellere på gir et bedre anslag på kostnader og
ressursbruk siden dette beregnes direkte fra reell behandlingstid og ikke radiologisk
sykdomsprogresjon. Siden studien tillot å fortsette behandling utover progresjon hvis
klinikerne vurderte at det var til nytte for pasienten, kan dette framstå som realistisk.
Norske kliniske eksperter oppgir at en del pasienter vil kunne fortsette
vedlikeholdsbehandling etter sykdomsprogresjon der de vurderer at pasienten kan ha nytte
av det. Når pasienten er i residiv situasjon har man spesielt fokus på bivirkningsprofil og
livskvalitet ved behandling.



Ekstrapolering basert på TFST kan redusere usikkerhet i preliminære PFS/OS data fordi
det er større antall hendelser/observasjoner ved et gitt tidspunkt/datacutoff for utfallsmålet
TFST enn for PFS/OS (fra Studie 19: TFST 100/136 vs. PFS 72/136).
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Firetilstandsmodeller er beskrevet i litteraturen (18) som en fleksibel modell som tar hensyn til
vanlige utfordringer i helseøkonomiske modeller innen onkologi:
 Relativt liten utvalgsstørrelse
 Begrenset/kortvarig oppfølgingstid
 Surrogatendepunkter
 Mulig bias på grunn av behandlingsbytte/påfølgende behandling
Modellen er basert på bruk av data fra post-hoc/eksplorative analyser for TFST og TSST som kan
gi grunnlag for bias. Legemiddelverket har ikke evaluert om resultatet fra en slik modell gir et
optimistisk resultat sammenliknet med en tradisjonell modell (progresjonsfri, progresjon, død)
basert direkte på PFS og OS data.
Valgt modellstruktur tilrettelegger for korrigering av behandling med olaparib etter radiologisk
progresjon, noe om antas å være relevant i klinisk praksis samt justering for påfølgende
behandling med olaparib eller andre PARP-inhibitorer i placeboarmen i den kliniske studien.
Dette er nærmere omtalt under 4.4.6.
4.4.5 Analyseperspektiv
Tidsperspektivet i analysen er 15 år. Ved 5 års tidshorisont er fortsatt ca. 23% av pasientene i
olaparibarmen i live. Anslaget er i samsvar med en rapportert median totaloverlevelse i Studie 19
på 35 måneder. Ved 10 og 15 års tidshorisont er hhv. ca 4% og 1% av pasientene i olaparibarmen
fortsatt i live, og de siste 5 årene har mindre påvirkning på resultatet i analysen.
Legemiddelverker vurderer at en tidshorisont på 10-15 år er rimelig, basert på preliminære
effektdata og valgte tidsperspektiv i lignende vurderinger.
36B

4.4.6 Effekt- og helsenyttedata i modellen
Effekt- og helsenytte data i modellen er hentet fra undergruppen i Studie 19 med BRCA
mutasjoner. Parametriseringene er basert på et relativt lavt antall pasienter og dette introduserer en
usikkerhet som trolig forklarer hvorfor modellen er sensitiv for valg av parametrisk funksjon og
om man velger behandlingsjustert eller uavhengig parametrisering.
37B

Eksplorative analyser av OS; korrigering for tilleggsbehandling til PARP inhibitor i
placeboarmen etter progresjon:
Fordi et antall pasienter i placebogruppen fikk påfølgende behandling med PARP inhibitor etter
progresjon, har AstraZeneca utført flere analyser for å utrede betydningen for OS:




Gjennomgang av pasientkarakteristika av de placebopasientene som fikk påfølgende
PARP inhibitor
Konvensjonell OS analyse
Avansert OS analyse med korrigeringsmetoder

Angående pasientkarakteristika så man at de pasientene som fikk påfølgende behandling kunne ha
en noe dårligere prognose. Individuelle pasientplot viste at det i gjennomsnitt gikk 12 måneder
mellom progresjon og påfølgende behandling. Ved å sammenlikne Kaplan-Meier kurvene for
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varigheten av placebobehandling med varigheten av PARP inhibitorbehandling, var det tydelig at
pasienter som byttet til PARP inhibitor etter progresjon hadde forlenget tid til neste hendelse, og at
disse pasientene dermed hadde en nytte av påfølgende PARP inhibitorbehandling.
På grunn av dette og fordi den konvensjonelle OS analysen viste ingen signifikant økt OS for
olaparib, ble det gjort en post hoc analyse basert på eksklusjon av de studiestedene som tillot
påfølgende behandling med PARP inhibitor etter progresjon hos placebopasienter. Denne
analysen viste signifikant lenger median OS for olaparib på 34,9 måneder (n=57) sammenliknet
med placebo på 26,6 måneder (n=40) med HR 0,52 (95 % KI 0,28-0,97).
Etter spørsmål fra Legemiddelverket leverte AstraZeneca en utdypende forklaring på korrigering
for PARP-inhibitor bruk hvor flere ulike avanserte korrigeringsmetoder var vurdert. Disse gav HR
i området 0,52 – 0,66 avhengig av metode. Det framheves at siden antallet pasienter er relativt lavt
spesielt mot slutten av klinisk oppfølgingstid, så er flere av de statistiske metodene for slik
korreksjon uegnet. Legemiddelverket anser dette for å være rimelige vurderinger. Resultatene er
framlagt og er i samsvar med hovedanalysen.
Post-hoc analysen basert på eksklusjon av studiesteder som tillot behandling av PARP inhibitor
etter progresjon hos placebopasienter, kan underestimere IKER. Den ukorrigerte analysen basert
på ITT studiedata antas imidlertid å overestimere IKER. Den mest sannsynlige IKER antas derfor
til å ligge et sted mellom disse gitt at man mener de andre forutsetningene (avsnitt 4.2.1) er
rimelige.
Progresjonsfri overlevelse (PFS) og generell overlevelse (OS) fra studien er ikke benyttet direkte i
modellen. OS i modellen er basert på forløpsdatamodeller for endepunktene tid til første
etterfølgende behandling (TFST) eller død og tid til andre etterfølgende behandling eller død
(TSST). Behandlingsjustert modell valgt i hovedanalysen kan diskuteres da det kan se ut som PH
antagelsen er brutt ved at kurvene i log-log plottet krysser hverandre tidlig i perioden fra igangsatt
behandling. Det kan i så fall velges uavhengig modellering i de to armene, noe som bedrer
kostnadseffektiviteten.
Modellen predikerer en median OS i olaparibarmen på 38 mnd., omtrent 3 måneder lenger enn
median OS fra studiedata (34,9 mnd.). Det knytter seg derfor ytterligere usikkerhet rundt OS og
effekten på kostnadseffektiviteten. Dette er kommentert av NICE og i en publikasjon som
evaluerer modellstrukturen (18, 19).
Livskvalitetsdata
Livskvalitet i tilstanden progresjonsfri er basert på mapping fra sykdomsspesifikk FACT-O til EQ5D. Publisert mappingalgoritme er basert på FACT-G (12).
Det er flere svakheter i helsenyttedataene som medfører økt usikkerhet i resultatene. Mapping er i
seg selv en kilde til usikkerhet, og er et dårligere alternativ enn å måle nytteverdier direkte. Det er
gunstig dersom man kan finne publiserte validerte algoritmer og/eller data som kan benyttes til
validering. Livskvalitetsvektene i progresjonsfritt stadium (0,708 – 0,768) ligger innenfor
intervallet av nyttevekter basert på EQ-5D data i progresjonsfritt stadium i en annen
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metodevurdering for pasienter med ovarialkreft; Bevazicumab gitt som førstelinjebehandling av
fremskreden ovarialkreft i kombinasjon med kjemoterapi etterfulgt av monoterapi med
bevacizumab (Nyttevekter målt til 0,6571 - 0,812, fra 0 til 54 ukers oppfølging) (17).
Pasientgruppene er imidlertid ikke direkte sammenliknbare og nyttevekter i bevacizumab-studien
er derfor ikke godt egnet til å validere beregnede nytteverdier i progresjonsfritt stadium hos
pasienter med tilbakefall av platinasensitiv ovarial kreft. AstraZeneca har benyttet flere ulike
metoder for å beregne nyttevekter, og de ulike metodene estimerer vektene omtrent likt.
Nyttevektene i tilstanden progresjonsfri er variert med +/- 25 % i enveis sensitivitetsanalyser
(0,96; 0,58), og det gir stort utslag på IKER (648 593 – 1 353 418 NOK). Den pågående fase 3
studien med olaparib i tilsvarende pasientpopulasjon som innhenter livskvalitetsdata i
progresjonsfritt stadium med EQ-5D og vil gi sikrere anslag.
For helsetilstandene i modellen der pasientene får gjentatt behandling med kjemoterapi etter
progresjon, er nyttevektene hentet fra en tidligere helseøkonomisk analyse der pasientene har
platinasensitiv residiverende ovarialkreft (13). Denne ble funnet etter systematisk
litteratursøk.Pasientene i studien med trabecetidin er etter Legemiddelverkets vurdering ikke
direkte sammenliknbare med pasientene som har fått progresjon i olaparibstudien. Nyttevektene i
stadiene med progresjon har imidlertid mindre betydning for IKER.

4.4.7 Kostnadsdata
38B

Legemiddelkostnad
Fra 01.08.2015 er legemiddelkostnaden for olaparib 44846 NOK (AUP eks mva) per forpakning
med 448 kapsler a 50 mg.
Kostnad per måned for Lynparza blir da (NOK 2015):
Dose per
admin
675.9 mg

Unit cost per
mg
kr. 2

Cost per day
kr. 1 353

Days per
month
30.44

Cost per
month
kr. 41 188

Ved en dose på 675,9 mg per dag blir legemiddelkostnaden per dag 1 353 NOK.
Svinn
I hovedanalysen til AstraZeneca er det forutsatt at det ikke blir svinn av legemiddel. Kliniske
eksperter mener det er aktuelt at pasientene får utlevert legemiddel for en måneds forbruk om
gangen. Det er vanskelig å anslå svinn i klinisk praksis, men det er urealistisk å ikke anta noe
svinn ved utlevering av en måneds forbruk. Om man inkluderer noe svinn vil det ikke være av
stor betydning for IKER.
Kostnad ved BRCA test
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Det er antatt at 80 % allerede er testet. Ifølge klinikere kan antall som allerede er testet variere
betydelig mellom helseregioner. Hvis man antar at færre allerede er testet vil IKER øke noe.
4.4.8 Resultater og kostnadseffektivitet
39B

Resultat
Kostnader (diskonterte)
Totale kostnader
Legemiddelkostnad ved
vedlikeholdsbehandling

Olaparib
NOK 984 683
NOK 790 112

Vent og se
Inkrementelle kostnader
NOK 219 351 NOK 765 332
NOK 0
NOK 790 112

Kostnadseffektivitet
Totale kostnader
Totale QALYs
Totale leveår
Merkostnad per
vunnet QALY
Merkostnad per
vunnet leveår

Olaparib
984 683

Placebo
219 351

Differanse
765 332

2,56
3,51

1,68
2,37

0,87
1,15
876 936
668 173

4.4.9 Sensitivitetsberegninger
Etter Legemiddelverkets vurdering har AstraZeneca i hovedsak gjort relevante
sensitivitetsanalyser.
40B

4.5

Oppsummering
2B

Legemiddelverket finner det mest sannsynlig at merkostnaden ved bruk av olaparib sammenliknet
med «vent og se» ligger i intervallet 670 000 - 1,2 mill. NOK pr QALY. Det er utført en rekke
scenario- og sensitivitetsanalyser som viser at usikkerheten i modellen først og fremst ligger i
framskrivning av effektdata og estimert behandlingsvarighet med olaparib.
I hovedanalysen er merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) for olaparib
sammenliknet med «vent og se» på 876 936 NOK. Merkostnad per vunnet leveår er 668 173
NOK. Samlet sett vurderes forutsetningene i hovedanalysen som rimelige.
Legemiddelverket anser behandling med olaparib for ikke å være en kostnadseffektiv behandling
med dagens pris.
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LEGMIDDELVERKETS EGNE BEREGNINGER
5.1

Kostnad per QALY ved ulike prisnivåer
23B

Med pris per 01.08.2015 har olaparib en antatt merkostnad per vunnet QALY på om lag 870 000
NOK sammenlignet med «vent og se». (Se 4.2.1 for forutsetninger/scenario i hovedanalysen).
Legemiddelverket har for analysen olaparib vs. «vent og se» gjort beregninger for ulike prisnivåer
for olaparib. Ved å variere prisen på olaparib kan en se hvordan merkostnad per vunnet QALY
endrer seg i takt med dette. Figuren under viser en direkte sammenheng mellom eventuelle
prisrabatter på Lynparza (X-aksen) og merkostnad per vunnet QALY i NOK (Y-aksen).
Beregningene er vist i Appendiks 3.
Tabell 6- Sammenheng mellom eventuelle prisrabatter på Lynparza og merkostnad per vunnet
QALY i NOK (regnet ut fra maksimalpris gjeldende fra 01.08.2015)
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
IKER - Merkostnad
per vunne QALYs

400000
300000
200000
100000
0
0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90%

6

DISKUSJON/PRIORITERINGSKRITERIER
8B

Tilbakefall av platinasensitiv ovarial kreft er en alvorlig sykdom. Pasienter opplever redusert
livskvalitet og redusert forventet levetid og det finnes ingen kurativ behandling.
Vedlikeholdsbehandling med olaparib 800 mg daglig har dokumentert effekt på forlengelse av
progresjonsfri overlevelse på ca 7 månender sammenlignet med placebo/«vente og se» hos
pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert serøs ovarialkreft.
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Kostnadseffektivitet av olaparib er vurdert mot gjeldende behandling- «vent og se» Det å ta i bruk
olaparib som vedlikeholdsbehandling hos denne pasientgruppen innebærer økte
behandlingskostnader sammenlignet med «vent og se» og må veies opp mot den dokumenterte
kliniske effekten.
AstraZeneca har levert en legemiddeløkonomisk analyse som sammenligner olaparib med «vent
og se»/placebo. I hovedanalysen er merkostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY) for
olaparib sammenliknet med «vent og se» på 876 936 NOK med ny maksimalpris for olaparib.
Merkostnad per vunnet leveår er 668 173 NOK. Samlet sett vurderes forutsetningene i
hovedanalysen som rimelige.
Det er utført en rekke scenario og sensitivitetsanalyser som viser at usikkerheten i modellen først
og fremst ligger i framskrivning av effektdata og estimert behandlingsvarighet med olaparib.
 Det ligger en stor usikkerhet i effektestimatene i modellen på grunn av utvalgsstørrelsen
(n=136 for gruppen med BRAC mutasjoner).
 Muligheten for overgang til PARP inhibitorer etter progresjon i placebogruppen introduserer i
tillegg ytterligere usikkerhet rundt effektestimatet for OS.
 Antagelser om behandlingslengde og omfang av forlenget behandling etter progresjon har stor
betydning for kostnadseffektiviteten.
Legemiddelverket finner det mest sannsynlig at merkostnaden ved bruk av olaparib sammenliknet
med «vent og se» ligger i intervallet 670 000- 1,2 mill. NOK pr QALY. Resultatet fra
hovedanalysen er om lag 870 000 NOK og samlet sett vurderes forutsetningene i denne analysen
som rimelige. Legemiddelverket anser behandling med olaparib for ikke å være en
kostnadseffektiv behandling med dagens pris.
Pasientgruppen som er aktuelle for behandling med olaparib har per i dag ingen annen aktiv
behandling. Ovarialkreft oppdages sent og for de fleste er sykdommen langt kommen ved
diagnosetidspunktet. For denne pasientgruppen vil olaparib være et tilbud som gir en helsegevinst
i form av forlenget tid til progresjon og forlenget tid til ny kjemoterapibehandling.
En eventuell reduksjon i prisen på behandling med olaparib (Lynparza) vil bedre
kostnadseffektiviteten.
Siden usikkerheten knyttet til størrelsen på effektestimatene er vesentlig, anbefaler
Legemiddelverket at analysen gjøres på nytt når oppdaterte overlevelsesdata fra studie 19 evt. data
fra pågående fase III studie (SOLO-2), blir tilgjengelig.
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BUDSJETTKONSEKVENSER
9B

Budsjettvirkningen for år 1-5 etter innføring er basert på antagelsen om at metoden vil bli anbefalt
for bruk av de regionale helseforetakene og evt. implementert i retningslinjene til
Helsedirektoratet. En ser derfor på to scenarier:
A) Metoden blir anbefalt for bruk av de regionale helseforetakene – for indikasjonen denne
rapporten dreier seg om
B) Metoden blir ikke anbefalt for bruk.
Budsjettvirkningen blir differansen mellom budsjettvirkningene i de to scenariene
Estimat av antall pasienter som er aktuelle for behandling
Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med olaparib i de første fem årene dersom
legemidlet anbefales brukt er presentert i Tabell 2.
Tabell 2 Antall pasienter som er forventet å bli behandlet med olaparib over den neste femårs-perioden – dersom
legemidlet anbefales brukt

Olaparib
Vent og se

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

9,3

13,5

15,3

17,7

19,0

13,9

9,0

6,6

4,4

3,4

Pasientanslaget fra AstraZeneca antas å være noe underestimert. Anslaget er kun basert på
kimbanemutasjoner og ikke somatiske mutasjoner. BRCA mutasjoner kan forekomme både i
kimbanen og i tumoren (somatisk BRCA mutasjon). Etter innspill fra norske kliniske eksperter
antas det at antallet pasienter som er aktuelle for behandling med olaparib vil være enda høyere
hvis man skal ta med de som pasientene som har somatiske mutasjoner eller BRCAliknende
mutasjoner. Enkelte pasienter i stadium I til II vil også kunne være aktuelle for behandling (iht.
produsent utgjør disse 1-2 pasienter per år i Norge). Det anslås derfor at reelt antall pasienter kan
komme opp i 20-40 per år.
Legemiddelkostnaden per pasient per måned beregnes ved å inkludere merverdiavgift samt justere
for antall dager medisinen brukes per måned. Vi får da en legemiddelkostnad per måned på 60 938
NOK.
Legemiddelkostnad per måned for olaparib er beregnet i tabellen under. Den totale
budsjettvirkningen per år fremkommer også i tabellen nedenfor.
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Måned

Pasienter
på
behandling

Antall
pasienter
per
måned

1

100 %

9,3

2

98 %

9,1

3

95 %

8,8

4

93 %

8,6

5

86 %

8,0

6

79 %

7,4

7
8

73 %
67 %

6,8
6,2

9

61 %

5,7

10

55 %

5,1

11

50 %

4,6

12

45 %

4,2

Budsjettvirkning

Kostnad
per
måned –
år 1
(NOK)
566 198
kr
553 708
kr
539 137
kr
524 566
kr
487 097
kr
449 628
kr
412 159
kr
378 853
kr
345 547
kr
312 241
kr
283 099
kr
253 956
kr

Kostnad
per måned
– år 2
(NOK)

5 106 188
kr

7 446 161
kr
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Kostnad
per måned
– år 4
(NOK)

Kostnad
per måned
– år 5
(NOK)

866 230 kr

1 080 301
kr
1 056 471
kr
1 028 669
kr
1 000 867
kr

1 160 446
kr
1 134 848
kr
1 104 983
kr
1 075 119
kr

710 315 kr

804 357 kr

929 377 kr

998 325 kr

655 675 kr

742 483 kr

857 886 kr

921 531 kr

601 035 kr

680 609 kr

786 396 kr

844 736 kr

552 467 kr

625 611 kr

722 848 kr

776 475 kr

503 898 kr

570 612 kr

659 301 kr

708 213 kr

455 330 kr

515 613 kr

595 754 kr

639 952 kr

412 832 kr

467 489 kr

540 151 kr

580 223 kr

370 335 kr

419 365 kr

484 547 kr

520 494 kr

825 665 kr

934 979 kr

807 452 kr

914 354 kr

786 203 kr

890 292 kr

764 954 kr

8 431 995
kr

9 742 568
kr

10 465 345
kr

Dersom legemidlet ikke anbefales brukt vil det ikke bli noen budsjettkonsekvenser siden
alternativet er «vent og se». Budsjettvirkningen kan derfor ses direkte i tabellen over.
Konklusjon budsjettkonsekvenser:
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med
olaparib vil ha en total årlig budsjettkonsekvens på ca. 10,5 millioner NOK inkl mva i det femte
budsjettåret. Budsjettberegningene er usikre og forenklede. Om pasienter med somatiske
mutasjoner, eller BRCAliknende mutasjoner, inkluderes vil antallet øke, evt. kunne fordoble seg. I
så fall vil budsjettkonsekvensen øke tilsvarende.
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VEDLEGG 1 - KORT OM HELSEØKONOMI OG BEGREPER I RAPPORTEN
Legemiddelverket har i flere år vurdert kostnadseffektivitet av legemidler som søker opptak til
forhåndsgodkjent refusjon. Slike vurderinger baserer seg på ”Forskrift om stønad til dekning av
utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)”.
Følgende faglige kriterier vurderes:
 Om legemidlet skal brukes til behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer
som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom
 Om sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt i punktet over medfører behov eller
risiko for gjentatt behandling over en langvarig periode
 Om legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en
definert, aktuell pasientpopulasjon
 Om kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige
verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.
Produsenten av legemiddelet utarbeider en legemiddeløkonomisk analyse for å dokumentere at
disse kriteriene er oppfylt hvorpå Legemiddelverket kritisk vurderer den innsendte analysen med
tilhørende dokumentasjon.
Legemiddelverket har fra 2013 fått i oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet å vurdere
kostnadseffektiviteten av legemidler som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen
baseres i hovedsak på legemiddeløkonomiske analyser utarbeidet av legemiddelprodusenten etter
tilsvarende mal som for blåreseptsaker.
Vurdering av kostnadseffektivitet kan bidra til at samfunnet kan velge de tiltakene som
maksimerer nytte gitt hensyn til fordeling m.m.
For lettere å forstå innholdet i rapporten gis det nedenfor en kort innføring i helseøkonomiske
begreper som også i denne saken vil kunne forekomme.
Legemiddeløkonomisk evaluering – er en helseøkonomisk evaluering der intervensjonene som
evalueres er legemidler
Intervensjon – er det behandlingsalternativet/legemidlet som vurderes og som er utgangspunkt
for analysen.
Komparator – er det behandlingsalternativet/legemidlet som sannsynligvis vil fortrenges dersom
intervensjonen tas i bruk.
ICER – er en måleenhet for kostnader i forhold til effekt, for vurdering av kostnadseffektivitet.
ICER står for incremental cost-effect ratio, og angir den inkrementelle kostnads-effekt raten
(IKER på norsk):
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Dette betyr at ICER påvirkes av både kostnader og effekter. Usikkerheter rundt en eller begge av
disse, kan ha stor betydning for ICER. I analysene inngår legemiddelkostnader, men også
kostnader til sykehusinnleggelser, primærhelsetjenesten m.m. knyttet til de to behandlingene
(intervensjon og komparator). ICER angir således netto merkostnad per vunnet enhet helseeffekt
for den nye behandlingen sammenliknet med komparator, for eksempel merkostnader per vunne
kvalitetsjusterte leveår (QALYs).
Kostnadseffektivitet – en intervensjon vurderes gjerne som kostnadseffektiv (sammenliknet med
komparator) dersom ICER er lavere enn det man er villig til å betale for helseeffekten som
oppnås. Betalingsvilligheten kan variere med alvorlighetsgrad, effektstørrelse m.m.
Modeller – For vurdering av kostnadseffektivitet brukes ofte helseøkonomiske
beregningsmodeller. Dette fordi datagrunnlaget fra kliniske studier ofte er for begrenset til å
vurdere alle relevante helseeffekter og kostnader over tilstrekkelig lang tidsperiode. I modellene
kombineres best mulig informasjon fra ulike kilder matematisk for å anslå forventede effekter på
helse, livskvalitet og kostnader av ulike behandlinger.
QALY – er et mål på størrelsen av helsegevinster. QALY står for quality adjusted life year, og
angir effekt både på levetid og helserelatert livskvalitet. Til beregningene benyttes QALY-vekter
(også kalt nyttevekter) for ulike helsetilstander, fra 0 ved død til 1 ved full helse. Ett år med
perfekt helse tilsvarer 1 QALY. Dersom et tiltak øker levetiden til en pasient med 1 år, men at
kvaliteten på dette året vurderes som lavere enn perfekt helse, vil denne gevinsten få en lavere
verdi enn 1. Også effekten av tiltak som ikke er livsforlengende kan måles i QALY, i det de kan
bedre helsetilstanden til pasienten i en gitt periode.
LYG – er en måleenhet som angir helseeffekten i vunne leveår (life years gained). Denne
måleenheten kobles ofte opp mot kostnaden for en behandling og uttrykkes som merkostnad per
vunne leveår. I motsetning til QALY tar LYG ikke hensyn til livskvaliteten i de vunne leveårene.
TTO – er en måte å måle QALY på. TTO står for ”time trade off”, og går ut på at man enten
beskriver en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å
undersøke, om hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir bedt om å angi
hvor mye tid i perfekt helse, av en fremtidig periode på 10 år, individet er villig til å oppgi for å
unngå 10 år i tilstanden man vil verdsette.
SG – er en måte å måle QALY på. SG står for ”standard gamble”, og går ut på at man enten
beskriver en helsetilstand for et individ, eller spør en pasient med tilstanden man ønsker å
undersøke, om hvordan han verdsetter tilstanden. Dette gjøres ved at individet blir presentert for to
alternativer: Alternativ 1 er å leve resten av livet med tilstanden man vil verdsette; alternativ 2 er
en fiktiv intervensjon som enten vil gjøre individet frisk fra tilstanden for resten av individets
levetid eller være dødelig. Individet blir så spurt om hvor liten sannsynlighet for overlevelse ved
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intervensjonen individet vil være villig til å akseptere, og fortsatt takke ja til intervensjonen. Er
tilstanden veldig alvorlig og lite ønskelig, vil pasienten være villig til å risikere livet i større grad
og akseptere en lavere sannsynlighet for å overleve intervensjonen.
Analyseperspektiv – angir hvilket perspektiv analysen har. Her skiller man gjerne mellom
helsetjenesteperspektiv og samfunnsperspektiv. Mens helsetjenesteperspektivet kun tar hensyn til
effekter og kostnader i helsetjenesten vil man i et samfunnsperspektiv i tillegg også inkludere
andre gevinster/kostnader utenom spesialisthelsetjenesten som endringer i produktivitetstap, spart
tid osv.
Ekstrapolering – innebærer framskrivning av data utover tidsperioden med konkrete studiedata.
Dette vil si en form for modellering av sannsynligheten for fremtidige hendelser basert på
tilgjengelige data. Dette gjøres for eksempel i analyser hvor det kun finnes studiedata for en
kortere periode. Sannsynligheten for overlevelse vurderes da utover tidsperioden dekket av
tilgjengelige studiedata, og man lager en prognose på bakgrunn av dette. En slik ekstrapolering vil
kunne brukes som grunnlag for et tidsperspektiv som er lengre enn det finnes studiedata for.
Diskontering – er en metode som benyttes for å kunne sammenlikne og summere helseeffekter og
kostnader som oppstår i ulike år. De årlige helse- og kostnadsvirkninger omregnes til en nåverdi
og i en slik nåverdiberegning blir både helseeffekter og kostnader diskontert med en rate som i
skrivende stund er 4 prosent per år. Dette antas å gjelde de fleste tiltak innen helsesektoren.
Nåverdien regnes ut etter følgende formel hvor P er nåverdi, F er kostnaden (eller helseeffekten), t
er tiden og r er diskonteringsraten:

Deterministisk sensitivitetsanalyse (DSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke
robustheten av analysen. DSA tar utgangspunkt i en deterministisk hovedanalyse. I den
deterministiske hovedanalysen bruker man en fastsatt verdi for hver parameter uten å ta hensyn til
usikkerheten rundt parameteren. I en deterministisk sensitivitetsanalyse endrer man en og en eller
kun et mindre antall variabler om gangen. Ved å gjøre dette får man se effekten en bestemt
variabel har på utfallet.
Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) – er en usikkerhetsmåling som brukes for å undersøke
robustheten av analysen. De enkelte parametre i den økonomiske beregningsmodellen tilordnes en
sannsynlighetsfordeling. I en probabilistisk sensitivitetsanalyse utføres en rekke (f.eks. 2000)
simuleringer med modellen. I hver simulering trekkes en verdi for hver parameter ut ifra
sannsynlighetsfordelingene. Modellen simuleres så med disse parameterverdiene. Hver simulering
gir et anslag på kostnader og effekt. En kan derfor si at i en PSA endrer man en rekke gitte
variabler innenfor et forhåndsbestemt intervall samtidig i hver simulering. Resultatene av
simuleringene presenteres gjerne som en «sky» i et diagram med merkostnader og mereffekt på
hver akse.
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Cost effect acceptability curve (CEAC) – er en kurve som viser sammenhengen mellom
betalingsvillighet og sannsynligheten for kostnadseffektivitet (dvs at ICER er lavere enn ulike
nivåer for betalingsvillighet). Kurven er basert på probabilistiske simuleringer og brukes for å
vurdere om et tiltak er kostnadseffektivt eller ikke avhengig av hvor tiltaket kan plasseres, over
eller under CEAC.
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VEDLEGG 2
12B

Oversikt over beregning av pasientpopulasjon som er aktuelle for behandling med olaparib
(Lynparza) i Norge
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VEDLEGG 3
13B

Beregning av merkostnad per vunnet QALYs ved ulike prisnivåer. Sammenheng mellom
eventuelle prisrabatter på Lynparza og merkostnad per vunnet QALY i NOK er regnet ut fra ny
maksimalpris gjeldende fra 01.08.2015).
Prosent Pris

IKER – merkostnad per vunne QALYs
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14B

Ingen kommentarer fra produsent til den endelige rapporten.
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