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Beslutningsgrundlag til Medicinrådet

Dette dokument er Amgros’ anbefaling til Medicinrådet om vurdering af benralizumab (Fasenra) til mulig
standardbehandling af svær, eosinofil astma. Indstillingen er baseret på en vurdering af lægemidlets
inkrementelle omkostninger (baseret på Amgros’ aftalepriser) sammenholdt med Medicinrådets vurdering af
den kliniske merværdi.
Dato for Medicinrådsbeslutning

30-05-2018

Firma

AstraZeneca

Lægemiddel

Benralizumab (Fasenra)

Indikation

Svær, eosinofil astma

Amgros’ anbefaling af lægemidlet
•

Amgros anbefaler, at Medicinrådet anbefaler benralizumab (Fasenra) til mulig standardbehandling
for patienter med svær, eosinofil astma.

Overordnet konklusion
Medicinrådet har vurderet, at benralizumab (Fasenra) ingen klinisk merværdi har sammenlignet med
mepolizumab (Nucala).
Amgros vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og de omkostninger, der er
forbundet med behandling med benralizumab (Fasenra).
Amgros har indgået en aftale med AstraZeneca om indkøb af benralizumab (Fasenra) til en aftalepris, som er
lavere end AIP. Konklusionen er baseret på aftaleprisen for benralizumab (Fasenra).

Konklusion per population
Tabel 1: Merværdi, meromkostninger og Amgros’ anbefaling

Population
Svær, eosinofil
astma

Komparator

Merværdi

Usikkerhed for klinisk merværdi

Amgros’ konklusion om forhold mellem
omkostninger og klinisk merværdi

Anbefaling som mulig
standardbehandling

Mepolizumab
(Nucala)

Ingen klinisk merværdi

Lav evidenskvalitet

Acceptabelt

Ja

Supplerende informationer (resumé af resultaterne i afrapporteringen)
Konklusion på omkostnings- og budgetkonsekvensanalyserne
Aftalepriserne på benralizumab (Fasenra) og mepolizumab (Nucala) påvirker nedenstående resultater.
Foretages analyserne på baggrund af aftalepriser og ikke på AIP, er benralizumab (Fasenra) forbundet med
lavere behandlingsomkostninger end behandling med mepolizumab (Nucala).
For uddybende gennemgang af analyse og resultater henvises til afrapporteringen.
Inkrementelle omkostninger per patient
Resultatet af omkostningsanalysen viser, at de samlede gennemsnitlige meromkostninger ved behandling
med benralizumab (Fasenra) over fem år er på 15.069 kr. (ved AIP) pr. patient.
Analysens resultater påvirkes i altovervejende grad af omkostningerne forbundet med anskaffelse af
lægemidlerne. Resultaterne er derfor meget følsomme over for nuværende og fremtidige rabatter på AIP.
Tabel 1: Estimerede omkostninger pr. patient, AIP, (diskonterede)

Behandling
Benralizumab
(Fasenra)
Mepolizumab
(Nucala)

Antal doser
I alt
Antal doser
I alt

Inkrementel omkostning

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Total

8

6

7

6

7

34

152.764

110.274

123.830

102.165

114.734

603.767

13

13

13

13

13

65

126.668

122.029

117.568

113.279

109.155

588.698

26.096

-11.755

6.262

-11.114

5.579

15.069

Budgetkonsekvenser
Eftersom omkostningerne forbundet med de sammenlignede behandlinger er meget ens vil en anbefaling af
benralizumab (Fasenra) være forbundet med meget små budgetkonsekvenser.

Kontraktforhold
Amgros har indgået en aftale med AstraZeneca. Aftalen indeholder en rabat. Aftalen vil løbe indtil det næste
udbud, som bliver annonceret efter Medicinrådet har godkendt det endelige sammenligningsgrundlag, der
udarbejdes ifbm. terapiområdevurderingen af svær astma.

