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SAMMANFATTNING 

Bakgrund, syfte och frågeställning 
Denna rapport redovisar resultat och erfarenheter från en av tre pilotprojekt för att testa olika 
metoder för att få fram användbara data om nyttan av läkemedel i klinisk vardag. Projekten ingår i 
Nationella läkemedelsstrategin (1.2) och utgör också uppdrag från regeringen till TLV.  

Syftet med den aktuella pilotstudien var att utvärdera tidigare identifierade statistiska metoders 
användbarhet genom att applicera dessa på ett utvalt dataset. Utifrån denna erfarenhet vill vi också 
specificera vad relevanta datakällor behöver innehålla för att det ska vara möjligt att göra en 
tillförlitlig värdering av överförbarhet av resultat från RCT till klinisk vardag. 

Aktuella frågeställningar berör såväl rent praktiska och juridiska frågor omkring datatillgång som 
frågor omkring möjligheten att skapa och analysera dataset som är användbara för syftet. 

Data och metod 
Data från patienter i Nationella Diabetes Registret (NDR  

) samkördes av Socialstyrelsen med data från patientregistret, dödsfallsregistret, läkemedelsregistret 
samt befolkningsregistret på SCB. Ur detta nya dataset extraherades data om patientspecifika 
karaktäristika inklusive läkemedelsanvändning för att beskrivas och jämföras med data från 
respektive prövningsdataregister från två RCT-studier genomförda av AstraZeneca respektive Novo 
Nordisk. En statistisk viktning av patienter från NDR och RCT-populationer utifrån sannolikheten att 
ingå i RCT-populationen möjliggör prediktion och jämförelse av resultat mellan populationerna. 
Patienter i NDR som behandlas med indexläkemedlet respektive SU jämförs med IPTW-analys2. 

Resultat 
Det var möjligt att få fram nödvändiga data för att utifrån respektive RCT-studie, med logistisk 
regression bestämma sannolikheten för att patient i den kombinerade NDR- och RCT-populationen 
skulle tillhöra respektive RCT-population. Prediktion av skillnad i utfall mellan försöksläkemedel 
(dapagliflozin respektive liraglutid) och referensbehandling i NDR-populationen stämde bättre 
överens med verkligt utfall i NDR-populationen för utfallen vikt och systoliskt blodtryck än för 
HbA1c. När man tittar på prediktion av utfallet (HbA1c) endast för respektive läkemedel var 
överensstämmelsen med verkligt utfall bättre för dapagliflozin och i viss mån även liraglutid, än 
motsvarande för referensbehandlingen (SU). 

Slutsats och diskussion 
Resultaten av detta projekt visar att det är möjligt att använda tillgängliga data för att förutsäga 
effekten av läkemedel mot typ 2 diabetes i klinisk praxis. I projektet har vi dock identifierat en rad 
förbättringsmöjligheter och begränsningar. Formerna för delning av data mellan privatföretag och 
myndigheter samt mellan myndigheter behöver utvecklas så att inte krav på offentlighet förhindrar 
eller försvårar möjligheten att genomföra denna typ av samverkansprojekt utan onödig tidsspillan 
och med adekvat metodik i framtiden. 

Metoderna i denna rapport är användbara i det aktuella terapiområdet, men det går inte att avgöra 
hur tillämplig metodiken är i andra terapiområden med andra datakällor. En begränsning är också att 

                                                           
2 Inverse Probability of Treatment Weighting. Referens:  Austin PC. A tutorial and case study in propensity 
score analysis: an application to estimating the effect of in-hospital smoking cessation counseling on mortality. 
Multivariate Behavioral Research 2011; 46:119–151. 
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resultaten inte går att extrapolera utanför den typ av patienter som faktiskt inkluderats i respektive 
RCT. Denna fraktion kan säkerligen variera mellan terapiområden. 

Olikheter i hantering av patienter som får indexläkemedlet respektive standardbehandling i klinisk 
praxis medför dock att standardbehandlingen fungerar sämre som kontroll trots viktning av utfall 
gentemot indexläkemedelspopulationen. Användning av data från en viktad RCT-kontrollpopulation 
som kontroll i analysen av effekt i klinisk vardag kan i vissa fall ha bättre förutsättningar att ge 
användbara resultat. 
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Introduktion 
Godkännande av ett läkemedel för försäljning baseras i allmänhet på data från randomiserade 
kontrollerade studier (RCT). Läkemedlen används sedan i klinisk vardag hos patienter som endast 
delvis svarar mot den patientgrupp som ingick i de kliniska prövningarna. Att ta reda på hur 
effekten/nyttan av läkemedlet i klinisk vardag relaterar till resultaten från RCTer är en utmaning, inte 
minst p.g.a. avsaknaden av lämplig kontrollgrupp i klinisk vardag. RCT-metoden kontrollerar för 
snedfördelning av individer mellan behandlings- eller kontrollgrupp. I de flesta studier är det  också 
möjligt att blinda behandling för patienten, terapeuten och / eller bedömarna av resultatet vilket 
också medför en god kontroll över så kallad behandlingsbias. Vid val av patienter för inkludering i 
den kliniska prövningen utifrån inklusion- och exklusionskriterier kan risken för bortfallsbias i 
prövningen också minskas genom att inte inkludera patienter med hög risk för att de måste avsluta 
sitt deltagande i förtid. Samtidigt riskerar överförbarheten av erhållna resultat till nytta i klinisk 
vardag att försämras. Dessutom är både försöksbehandlingar och stödjande terapier i en klinisk 
prövning bättre strukturerade och kontrollerade; yrkesverksamma som tar hand om de berörda 
patienterna är bättre utbildade i allmänhet och specifikt om de aktuella försöksbehandlingarna. Alla 
dessa positiva förhållande som karakteriserar en klinisk prövning innebär dock att man kan 
ifrågasätta generaliserbarhet (överförbarhet) och relevans av data från kliniska prövningar vid 
utvärdering av effekten av behandling i klinisk vardag eftersom patienterna i prövningen inte är 
representativa för den tänka målpopulationen. 

När det gäller utvärderingen av hälsoekonomi för nya läkemedel är problemen och osäkerheten 
ännu större än för den dikotoma nytta/risk-värderingen i samband med läkemedelsgodkännandet 
eftersom den hälsoekonomiska värderingen ofta bygger på en kvantitativ uppskattning av delvis 
extrapolerade genomsnittseffekter. För betalaren är det viktigt att veta om ett beslut som prioriterar 
användningen av de begränsade resurserna var korrekt eller om en för hög kostnad för ett nytt 
läkemedel godtogs. För det berörda företaget är det viktigt att visa värdet och eliminera osäkerhet 
omkring produktens värde i klinisk vardag. 

Detta problem har uppmärksammats och många initiativ har tagits för att hitta sätt att förbättra 
generaliserbarheten av data från kliniska prövningar. Under det EU-svenska ordförandeskapet 
hösten 2009 inleddes ett arbete med mätning av läkemedelseffektivitet i kliniska praxis och fortsatte 
under nästa ordförandeskap, Nederländerna. Inom ramen för IMI har både EU, läkemedelsföretag 
och akademiska institutioner investerat stora resurser i detta arbete. Dessutom finns det stora 
intressen och engagemang från de stora läkemedelsbolagen att utveckla metoder för att bättre 
dokumentera värdet och nyttan av sina produkter i vardagliga kliniska praxis. 

Den nationella läkemedelsstrategin 
Den nationella läkemedelsstrategin är regeringens plattform för samordning av myndigheter, 
sjukvårdshuvudmän, intresseorganisationer och industrin inom läkemedelsområdet. Strategin 
uppdateras regelbundet, och aktiviteterna bygger på samarbeten mellan minst två aktörer. 

Behovet av att utveckla metoder för att förbättra förmågan att bestämma läkemedelseffekter i 
kliniska praxis identifierades tidigt. Den aktuella aktiviteten (1.2, "Utvärdering av 
behandlingseffektivitet i klinisk praxis" inom målområdet "Effektiv och säker användning av 
läkemedel") inleddes med ett initiativ från SBU, TLV, SoS, LV, LIF och SKL som skrev ett projektförslag 
i tre delar; en inledande fas av kunskapsinsamlande, en metodutvecklingsfas och en pilotprovfas. 
SBU tilldelades ansvaret för den inledande fasen. SBU erhöll ett regeringsuppdrag att granska den 
vetenskapliga litteraturen och om möjligt identifiera metoder som gör det möjligt att använda data 
från kliniska läkemedelsförsök som referens för att bestämma effekten av behandling i klinisk praxis. 
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SBU-rapporten 
SBU levererade i enlighet med uppdrag från regeringen en rapport3 till socialdepartementet den 1 
november 2016, som täcker projektets första del. Den beskriver en användbar metod som bygger på 
matchning / viktningsteknik och s.k. propencity scores. Således kan även den andra delen av 
projektet betraktas som avslutad. Vissa justeringar av den rapporterade metodiken måste göras, 
men detta kan hanteras inom den aktuella tredje fasen av projektet där metoden testas i 
pilotstudier. Den beskrivna metodiken tillåter inte bara en utvärdering av effektresultat i klinisk 
praxis utan ger också en prognos av den förväntade effekten i klinisk praxis, baserat på effekten av 
den kliniska prövningen och data om sammansättningen av patienter i klinisk vardag. Det finns 
emellertid vissa begränsningar, främst på grund av kvaliteten och tillgängligheten av data, men också 
beroende på i vilken utsträckning en population i klinisk praxis representeras i de kliniska 
prövningarna samt att metoden bara kan justera för skillnader i patientkaraktäristika och inte i 
processrelaterade skillnader mellan en RCT styrd at ett protokoll och klinisk praxis. Metoden kan 
också tillämpas för användning av historiska data som jämförelsegrupp, men även här är 
tillgängligheten av data en nyckelfråga. 

Behandling av diabetes med läkemedel 

Det aktuella terapiområdet för denna pilotstudie är behandling av typ 2 diabetes med nya 
läkemedel. Förutom kost och motion är grundbehandlingen metformin. De patienter som inte 
uppnår relevanta terapimål med metformin som monoterapi kan erbjudas tillägg med insulin, 
sulfonylurealäkemedel eller läkemedel av typ dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)-hämmare, glucagon-
like peptide 1 receptor agonist (GLP1-RA) eller sodium-glucose transport protein 2 (SGLT2)hämmare 
(se Socialstyrelsens nationella riktlinje4 för mer detaljerad information om rekommenderad 
prioritering mellan dessa alternativ). Det finns också en rikhaltig litteratur om långtidseffekter av 
olika behandlingar av typ 2 diabetes56.  

Syfte 
Syftet med den aktuella pilotstudien var att utvärdera den tidigare identifierade statistiska 
metodens78 användbarhet genom att applicera dessa på ett utvalt dataset. Utifrån denna erfarenhet 
vill vi också specificera vad relevanta datakällor behöver innehålla för att det ska vara möjligt att 
göra en tillförlitlig värdering av överförbarhet av resultat från RCT till klinisk vardag. 

Frågeställningar 
Finns data i studiedatabaser som är nödvändiga för att karaktärisera prövningspopulationen så att 
den går att jämföra med populationen i klinisk vardag? 

                                                           
3 http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/vardering-av-effektivitet-i-klinisk-vardag/ 
4 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20633/2017-5-31.pdf 
5 Garber AJ et al. Consensus statement by the American association of clinical endocrinologists and American 
college of endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm – 2018 executive 
summary. Endocrine practice 24:91-121, 2018. 
6 Fei Y et al. Network meta-analysis of cardiovascular outcomes in randomized controlled trials of new 
antidiabetic drugs. Int J Cardiology 254:291-6, 2018. 
7 Stuart EA, Bradshaw CP, Leaf PJ. Assessing the generalizability of randomized trial results to target 
populations. Prev Sci 2015;16:475-85. 
8 Hartman E, Grieve R, Ramsahai R, Sekhon JS. From sample average treatment effect to population average 
treatment effect on the treated: combining experimental with observational studies to estimate population 
treatment effects. Journal of the Royal Statistical Society: Series A 2015;178:757-78. 
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Går det att med hjälp av data i kvalitetsregistret (NDR) och tillgängliga patientdataregister på 
Socialstyrelsen och befolkningsregistret från Statistiska Centralbyrån (SCB) skapa en databas med 
sådana data som är nödvändiga för att karaktärisera populationen i klinisk vardag så att den går att 
jämföra med prövningspopulationen? 

Vilka praktiska/tekniska/juridiska svårigheter föreligger vid dataöverföring mellan olika datakällor för 
att möjliggöra analys? 

Finns det tillräckligt många patienter i klinisk vardag med patientkaraktäristika som, med hjälp av 
data från prövningspopulationen, möjliggör en rimligt tillförlitlig statistisk prediktion av effekt på 
HbA1c? 

Finns det tillräckligt många patienter som behandlats i klinisk vardag tillräckligt länge och med 
sådana patientkaraktäristika som möjliggör en rimligt tillförlitlig statistisk jämförelse med 
prövningspopulationen avseende effekt på HbA1c? 

Hur skiljer sig resultatet av bedömningen av effekt i klinisk vardag vid användning jämförelse med 
data från en studiepopulation respektive en historisk kontrollpopulation från samma 
kvalitetsregister? 

Metod  
Datainsamling 
Pilotstudien avgränsades till att gälla patienter med typ 2 diabetes eftersom det är en stor 
patientpopulation, det finns ett kvalitetsregister, Nationella Diabetes Registret (NDR), som har god 
teckning samt att alla behandlingar för typ 2 diabetes utgörs av förskrivningsläkemedel, vilket 
innebär att vi har en bra källa för data om läkemedelsanvändning, läkemedelsregistret. Data från alla 
patienter med typ 2 diabetes med minst en registrering i NDR mellan 13-06-01 och 17-12-31 
(dapagliflozinanalysen) respektive 11-01-01 – 17-12-31 (liraglutidanalysen) samkördes på 
Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser (registerservice) med data från 
patientregistret, dödsfallsregistret, läkemedelsregistret samt befolkningsregistret på SBC. Skillnaden 
i starttid för respektive analys beror på hur länge respektive läkemedel funnits på marknaden. Ur 
detta avidentifierade, totala dataset kunde sedan subpopulationer extraheras för jämförelse med 
patientpopulationen i respektive RCT. 

Ansökan till forskningsetik gjordes dels i form av ett amendment (godkänt genom ordförande beslut 
i augusti 2017) till tidigare ansökan om datauttag, dels i form av en ny specifik ansökan för att 
tillmötesgå regulatoriska krav från ett av de aktuella företagen. Denna senare ansökan skickades in i 
dec 2017 och godkändes i januari 2018.  

Ansökan om datauttag från Socialstyrelsen gjordes i augusti 2017. Då väntetiden för att tilldelas en 
handläggare då var 5 månader inleddes diskussioner med Socialstyrelsen för att kunna hantera detta 
regeringsuppdrag inom planerad tidsram och en handläggare kunde tilldelas projektet i oktober 
2017. Ett datauttag inkluderande data från läkemedelsregistret för hela 2017 kunde expedieras i 
mars 2018. 

Diskussioner om samverkan och tillgång till och möjlighet att analysera avidentifierade individdata 
från RCT-databaser inleddes i maj 2017 med 4 företag vilka haft nya läkemedel mot typ 2 diabetes 
på marknaden under de senaste 3 åren. Läkemedlen skulle dessutom haft en tillräckligt stor 
försäljningsvolym under tillräcklig lång tid för att det skulle vara rimligt att anta att det hade funnits 
tillräckligt många patienter som behandlats. 

Alla fyra företagen var initialt mycket intresserade av samverkan i projektet, men endast 2 
(AstraZeneca och Novo Nordisk) fullföljde projektet och levererade data. I övriga företag stoppades 
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medverkan med hänvisning till oro för marknadseffekter respektive tekniska svårigheter att leverera 
individdata. 

Samarbetsklimatet mellan NDR/TLV och engagerade företag har varit mycket gott och konstruktivt, 
men kunskapen om respektive interna processer och krav var, av förståeliga skäl begränsad initialt. 
Detta har påverkat hur lång tid projektet har tagit och det finns goda möjligheter att slimma denna 
del av processen i framtiden. Det har handlat om behov av intern förankring för att få acceptans för 
att utelämna individdata från RCTer, formella frågor omkring sekretess vid datautlämning samt rena 
tekniska problem med delningen av data. Båda företagen har valt att tillgängliggöra data via SAS 
clinical trial data transparency (CTDT) portal som reglerar tillgången till data utan att dessa kan 
exporteras. Samanalys av data från RCT-databaser och datauttag från Socialstyrelsen har istället 
reglerats via ett sekretessavtal mellan Västragötalandsregonens registercentrum och respektive 
företag. Data från respektive företag har i praktiken kommit till användning först i september 
respektive oktober 2018 vilket begränsat möjligheterna till mer ingående analyser och rapportering 
av dessa inom projekttiden. Införandet av ny lagstiftning (GDPR) under denna period kan sannolikt 
också ha påverkat processen negativt. 

De oväntat långa tidslinjer som kan konstateras i projektet har delvis hanterats genom att man 
arbetat parallellt med olika delar av datasammanställningen; datauttag från Socialstyrelsen, juridiska 
aspekter, förankring i respektive företagsorganisation, förberedande arbete med att sammanställa 
respektive dataset med alla variabler som ska användas i dataanalysen. Detta har varit möjligt 
eftersom det saknats beroenden mellan de olika delarna förutom att datauttaget från 
Socialstyrelsen i delar var en förutsättning för sammanställning av dataseten. Ett konsekutivt, mer 
resurskonservativt arbetssätt hade inte varit möjligt av tidsskäl. 

Juridiska aspekter på datahantering 
Handlingar inkomna till Registercentrum (VGR) 
Registercentrum Väst tillhör Västra Götalandsregionen. Information som förvaras hos 
Registercentrum rörande patienter skyddas av flera lagar; offentlighets- och sekretesslagen, 
patientdatalagen och GDPR. Uppgifterna har samma starka skydd som journaluppgifter. Vid en tänkt 
överlämning av känsliga handlingar till TLV skulle Registercentrum göra en sekretessbedömning och 
sekretessbelägga eventuellt uppgifter. 

VGR kan aldrig teckna sekretessavtal eller på annat sätt garantera att mottagna handlingar inte 
kommer att kunna offentliggöras. VGR omfattas av principen om allmänhetens tillgång till allmänna 
handlingar (offentlighetsprincipen), som innebär att en allmän handling måste utlämnas på begäran 
om den inte skyddas av sekretess. 

Den information som inkommer till eller som blir elektroniskt tillgänglig hos VGR, kommer att utgöra 
en allmän handling. Om VGR mottar en begäran om att utlämna en allmän handling görs en 
sekretessbedömning. Om en sekretessbestämmelse gäller för anonymiserad information enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009: 400), får informationen inte utlämnas av VGR eller på 
annat sätt offentliggöras. Kliniska prövningsdata som lämnats till VGR från ett läkemedelsföretag 
anses av VGR omfattas av sekretess, såvida inte företaget anger något annat. Men även om VGR tar 
beslut om att informationen är skyddad av sekretess, kan vi aldrig ge några garantier, eftersom ett 
beslut om sekretess kan prövas i domstol. 

Generella bestämmelser 
Sekretessbestämmelsen i kapitel 31 § 16 i OSL kan vara tillämplig på den aktuella informationen. 
Enligt bestämmelsen är information om affärsförhållanden eller anställningsvillkor för en 
privatperson skyddad av sekretesskrav om den enskilde har ingått affärsförbindelser med en 
myndighet på villkor som inte omfattas av 1 § 1 § 2-4 och avdelning 12, om det finns vissa speciella 
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skäl för antagande att personen kommer att drabbas av skada vid offentliggörandet av nämnda 
information. 

Kapitel 21, avsnitt 7 innehåller också en sekretessbestämmelse som kan vara tillämplig, beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt bestämmelsen omfattas personuppgifter av 
sekretesskrav om det finns skäl att antas att upplysningar skulle leda till att uppgifterna hanteras i 
strid med GDPR. 

Medicinsk eller annan personlig information som sjukvården har om en privatperson omfattas också 
av sekretesskrav enligt 25 kap. 1 i OSL om det inte är uppenbart att informationen kan avslöjas utan 
att skada individen eller nära familjemedlemmar. Bestämmelsen gäller inte information som har 
blivit anonymiserad. 

Sekretess hos privatföretag 
För privatföretag gäller inte offentlighetsprincipen och de har därför möjlighet att ingå bindande 
avtal angående sekretess om data överförs från en myndighet till ett företag. Eftersom det är oklart 
hur den typ av data som har att hanteras i detta projekt skulle betraktas av domstol ur 
sekretessynpunkt, har vi valt att göra alla analyser som involverar data från företag via en plattform 
(SAS clinical trial data transparency portal) där data fortfarande ägs av företaget. 

Analysplan 
Följande analyser och beskrivningar planerades: 

1. Beskrivning av patientpopulationer i NDR  

a. Beskrivning av vilka patienter i NDR som möter inklusions- men inte 
exklusionskriterier I respektive RCT samt deras karaktäristika i jämförelse med 
respektive RCT-population (NDR1).  

b. Beskrivning av vilka patienter i NDR som möter inklusions- men inte 
exklusionskriterier i respektive RCT samt har behandlats med indexläkemedlet eller 
sulfonylurealäkemedel i tillägg till metformin och har adekvata mättillfällen för 
primärt utfall. Karaktäristika i jämförelse med respektive RCT-population (NDR2). 

2. En PATE-viktad9 analys (dvs. populationens medeleffekt av behandlingen) av primärt 
utfallsmått från respektive RCT genom att använda RCT-data och vikter genererade via 
bestämning av sannolikheten för att respektive patient i RCTn ska vara representerad i RCT. 

3. En viktad PATE-jämförelse av NDR-patienter som behandlats med indexläkemedlet i tillägg 
till metformin gentemot patienter som behandlats med sulfonylurealäkemedel i tillägg till 
metformin.  

4. En PATT-viktad analys (dvs. populationens medeleffekt av behandlingen hos de behandlade i 
populationen) av primärt utfallsmått från RCT-studien vilken jämför RCT-patienter 
behandlade med indexläkemedlet i tillägg till metformin gentemot NDR-patienter som 
behandlats med indexläkemedlet i tillägg till metformin.  

5. En PATT- respektive PATC-viktad analys (dvs. populationens medeleffekt av behandlingen 
hos de som fått kontrollbehandling i populationen) för att jämföra:  

Patienter behandlade med sulfonylurealäkemedel i tillägg till metformin i RCT-studien 
jämfört med patienter i NDR behandlade med sulfonylurealäkemedel i tillägg till metformin. 

                                                           
9 Hartman E, Grieve R, Ramsahai R, Sekhon JS. From sample average treatment effect to population average 
treatment effect on the treated: combining experimental with observational studies to estimate population 
treatment effects. Journal of the Royal Statistical Society: Series A 2015;178:757-78. 
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6. En PATT-viktad analys för patienter behandlande med indexläkemedlet i NDR där de som 
behandlats med referensläkemedlet i RCT-studien utgör jämförelsegrupp. 

Patientpopulationer 
RCT-studier 
Patienter från studie D1690C00004 (AstraZeneca) (n=509) som jämförde dapagliflozin i tillägg till 
metformin jämfört med glipizid i tillägg till metformin och från studie NN2211-1572 (Novo Nordisk) 
(n=880) som jämförde liraglutid i tillägg till metformin med glimeperid i tillägg till metformin 
respektive metformin och placebo. Endast data på utfall efter 26 veckor användes från båda 
studierna. Båda studierna var s.k. non-inferioritystudier med avseende på jämförelsen mellan 
indexläkemedel och SU (glipizid respektive glimeperid). 

NDR-populationer 
NDR 1 
Alla patienter i NDR som registrerats mellan 130630 och 171231 (dapagliflozin) respektive 110101 
och 171231 (liraglutid) och där man kan avgöra om de uppfyller inklusionskriterierna (inklusive svikt 
på metformin som monoterapi) och inte uppfyller något exklusionskriterium (NDR1).  

NDR2 
Patienter som uppfyller inklusionskriterierna och inte uppfyller något exklusionskriterium och som 
haft minst två uttag av indexläkemedlet inom en 210 dagars period under samtidig (minst 2 uttag 
inom en 210 dagarsperiod med ett uttag före första uttag av indexläkemedlet) användning av 
metformin. Ur denna grupp identifieras de patienter där det finns data på HbA1c högst 90 dagar före 
första uttag av indexläkemedlet samt minst en mätning mellan 6 och 12 månader efter första uttag 
(NDR2).  

Tabell 1. Patientpopulationer som använts vid de olika analyserna. 

Analys Analyspopulation 
1a NDR1 (definition, se ovan) 
1b NDR2 (definition, se ovan) 
2 NDR1 & RCT 
3 NDR2 
4 NDR2 exponerade för metformin+indexläkemedlet & RCT exponerade för 

metformin+indexläkemedlet 
5 NDR2 exponerade för metformin+SU & RCT exponerade för metformin+SU 
6 NDR2 exponerade för metformin+indexläkemedlet & RCT exponerade för 

metformin+SU 
 

Metoder för att hantera störfaktorer (confounding) 
Analys 1 
I denna del beskrivs bara patienternas karakteristik och någon hantering av störfaktorer är inte 
aktuell.  

Analys 2. 
Analys 2 syftar till att korrigera för att urvalet av patienter till RCT-studierna inte är representativa 
för populationen i klinisk vardag. Inverse probability weighting (IPW) används för att justera utfallet i 
RCT så att det reflekterar sammansättningen av de patienter i klinisk vardag (NDR-populationen) 
som skulle ha kunnat inkluderas i studien. Vikterna beräknades utifrån sannolikheten 𝑝  av att vara 
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en RCT-studiepatient genom logistisk regression där inklusion i RCT-studien är den beroende 
variabeln. Modellen baserades på information om åldersgrupp, kön, BMI, vikt, HbA1c, SBT, DBT, LDL, 
HDL, triglycerider, kreatinin och rökning. Analysvikterna definierades som 

𝑤 =
(1 − 𝑝 )

𝑝
 

där 𝑝  den beräknade sannolikheten att en NDR-patient skulle kunna vara en RCT-studiepatient. 
Vikterna definieras för att kunna beräkna PATE, dvs. populationens medeleffekt av behandlingen till 
skillnad från effekten i RCT-studiepatientgruppen. I detta fall inkluderar inte populationen 
studiepatienterna. 

Analys 3 
I denna analys jämförs skillnaden (PATE) i HbA1c från mätning före start av behandling med 
indexläkemedlet och 6-12 månader efter start och motsvarande för behandling med 
sulfonylurealäkemedel. I båda fallen i tillägg till metformin och i NDR2-populationen. Analysen 
justerar för störfaktorer genom att använda inverse probability of treatment weighting propensity 
scores med gradient boosting. De variabler som användes i modellen var åldersgrupp, kön, BMI, vikt, 
HbA1c, SBT, DBT, LDL, HDL, triglycerider, kreatinin och rökning. 

Analys 4 
Analysen jämför utfallet för de patienter som behandlats med indexläkemedlet i NDR-populationen 
med de som behandlats i RCT-studien.  

En logistisk regressionsmodell används för att bestämma sannolikheten 𝑝  för att tillhöra RCT-
studiegruppen snarare än en behandlad patient i NDR-populationen. Vikterna definieras som 

𝑤 = 𝑍
1 − 𝑝

𝑝  

+ (1 − 𝑍 )
1 − 𝑝

1 − 𝑝
 

där 𝑍  representerar patienter som behandlats I RCT-studien.  

Notera att vikterna definieras för att beräkna PATT, (the population average treatment effect for the 
treated in the population). 

Analys 5 
Analysen jämför utfallet för de patienter som behandlats med referensläkemedlet i NDR-
populationen med de som behandlats med referensläkemedlet i RCT-studien på samma sätt som 
beskrivits i analys 4 

Analys 6 
Analysen jämför utfallet för de patienter som behandlats med indexläkemedlet i NDR-populationen 
med de som behandlats med referensläkemedlet i RCT-studien på samma sätt som beskrivits i analys 
4. Till skillnad från analys 2 och 3 som skattar PATE så skattar denna analys PATT för patienter 
behandlande med indexläkemedlet i NDR. 

  



13 
 

Figur 1. Projektets analysplan. W = viktade analyser. Numreringen refererar till respektive analys. 

 

Resultat 

Resultat för dapagliflozin 
Analys 1 – beskrivning av ingående populationer.  
I RCT (D1690C00004) populationen ingick de 509 patienter som randomiserats och vars informed 
consent tillät att data används för denna post hoc analys (totalt 814 patienter i studien). I NDR1-
populationerna ingick alla 30054 patienter i NDR mellan 13-06-17 och 17-12-31 som mötte samtliga 
inklusionskriterier, men inga exklusionskriterier för aktuell RCT. I NDR2-populationen ingick bara de 
2114 patienter i NDR1-populationen som hade godtagbara mätdata för HbA1c och behandlats med 
metformin och tillägg av dapagliflozin eller sulfonylurea (se metod ovan).  

Det är generellt relativt små skillnader mellan de tre populationerna. Patienterna i NDR är aningen 
äldre och de som de som ingår i NDR2 har något högre HbA1c, medan patienterna i RCTn i högre 
utsträckning behandlas med blodtryckssänkande läkemedel. Både mikro- och makroalbuminuri mäts 
på så olika sätt att dessa värden inte kan jämföras medan behandling med lipidsänkande läkemedel 
var svår att identifiera i RCTn. 

Även i den mindre populationen NDR2 som exponerats för dapagliflozin eller SU i tillägg till 
metformin ser är skillnaderna relativt små utöver att patienter som initiera dapagliflozin har högre 
BMI än patienter som initierar SU. 
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Tabell 2. Baslinjemätning i populationerna. 

Variable level RCT NDR1 NDR2 
N  509 30054 2114 
Gender Female 227(44.60) 10587(35.23) 699(33.07) 
 Male 282(55.40) 19467(64.77) 1415(66.93) 
Age group 18-19 0(0) 4(0.01) 0(0) 
 20-24 1(0.20) 25(0.12) 3(0.14) 
 25-29 1(0.20) 115(0.38) 6(0.28) 
 30-34 3(0.59) 214(0.71) 13(0.61) 
 35-39 10(1.96) 466(1.55) 28(1.32) 
 40-44 29(5.70) 988(3.29) 28(1.32) 
 45-49 49(9.63) 1998(6.65) 164(7.76) 
 50-54 77(15.13) 3128(10.41) 240(11.35) 
 55-59 100(19.65) 4057(13.50) 318(15.04) 
 60-64 103(20.24) 4891(16.27) 400(18.92) 
 65-69 84(16.50) 5441(18.10) 409(19.35) 
 70-74 34(6.68) 4576(15.23) 262(12.39) 
 75-79 18(3.54) 2556(8.50) 130(6.15) 
 80-84 0(0) 1174(3.91) 62(2.93) 
 85-89 0(0) 347(1.15) 9(0.43) 
 90- 0(0) 64(0.21) 1(0.05) 
Age   62.82(11.22) 61.49(10.42) 
Duration  6.10(5.17) 5.78(5.13) 7.47(5.42) 
Hba1c(mmol/mol)  61.49(8.81) 55.81(8.00) 62.23(9.16) 
Weight(kg)  88.69(16.58) 88.75(17.68) 89.24(16.66) 
BMI(kg/m2)  31.79(5.12) 29.83(4.80) 29.81(4.54) 
Cholesterol(mmol/L)  4.66(1.05) 4.72(1.08) 4.63(1.05) 
HDL(mmol/L)  1.15(0.27) 1.23(0.36) 1.18(0.32) 
LDL(mmol/L)  2.61(0.88) 2.68(0.93) 2.59(0.91) 
Triglyceride(mmol/L)  2.01(1.27) 1.96(1.37) 2.07(1.43) 
DBP(mmHg)  79.88(8.23) 79.23(9.18) 79.64(8.95) 
SBP(mmHg)  132.66(14.74) 135.37(13.83) 135.20(13.43) 
Creatinine(mg/mmol)  72.87(22.83) 71.69(14.07) 69.95(14.29) 
Micro Albuminuria  323(63.46) 2482(14.30) 219(15.99) 
Macro Albuminuria  111(21.81) 0(0) 0(0) 
Smoking  93(18.27) 3686(16.54) 283(17.05) 
BP medication  327(73.08) 19235(68.23) 1255(68.06) 
Lipid medication   16525(58.85) 1171(63.61) 
Dapagliflozin    209 (9.9) 
A10BB01(Glibenklamid    255 (12.1) 
A10BB07(Glipizid)    760 (36.0) 
A10BB12(Glimepirid)    890 (42.1) 
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Table 3. Baslinjemätning för de NDR2-populationer som behandlats med metformin med tillägg av dapagliflozin eller SU. 

Variabel Nivå NDR2 dapa NDR2 SU 
N  209 1905 
Kön, n(%) Kvinnor 65(31.10) 634(33.2) 
 Män 144(68.90) 634(33.28) 
Åldersgrupp, n(%) 18-19 0(0) 0(0) 
 20-24 1(0.48) 2(0.10) 
 25-29 2(0.96( 4(0.21) 
 30-34 0(0) 13(0.68) 
 35-39 4(1.91) 24(1.26) 
 40-44 8(3.83) 61(3.20) 
 45-49 26(12.44) 138(7.24) 
 50-54 27(12.92) 213(11.18) 
 55-59 41(19.62) 277(14.54) 
 60-64 48(22.97) 352(18.48) 
 65-69 29(13.68) 380(19.95) 
 70-74 15(7.18) 247(12.97) 
 75-79 5(2.39) 125(6.56) 
 80-84 3(1.44) 59(3.10) 
 85-89 0(0) 9(0.47) 
 90- 0(0) 1(0.05) 
Ålder, år (SD)  58.23(9.81) 61.85(10.42) 
Sjukdomens 
varaktighet, år 
(SD) 

 6.78(5.25) 7.54(5.43) 

HbA1c, IFCC 
mmol/mol 

 64.89(9.94) 61.96(9.04) 

Vikt, kg (SD)  95.11(15.80) 88.66(16.64) 
BMI, kg/m2 (SD)  31.51(4.42) 29.64(4.52) 
Kolesterol, 
mmol/l (SD) 

 4.55(0.96) 4.64(1.06) 

HDL, mmol/l (SD)  1.14(0.29) 1.18(0.32) 
LDL, mmol/l (SD)  2.57(0.87) 2.59(0.91) 
Triglycerider, 
mmol/l (SD) 

 2.91(1.09) 2.08(1.45) 

DBP, mmHg  81.58(8.87) 79.44(8.94) 
SBP, mmHg  135.02(12.91) 135.22(13.48) 
Kreatinin, µm/l 
(SD) 

 69.97(13.81) 69.95(14.35) 

Micro 
Albuminuri, n (%) 

 22(17.60) 197((15.82) 

Macro 
Albuminuri, n (%) 

 0(0) 0(0) 

Rökare, n (%)  26(16.67) 257(17.09) 
BT medicin, n (%)  123(71.51) 1132(67.70) 
Lipidsänkare, n 
(%) 

 104(60.47) 1067(63.93) 
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Det var inte möjligt att installera paketet lsmeans i analysmiljön vilket gör att analysen inte 
innehåller några minstakvardatskattningar av förändring från baseline med undantag för analys 3 
som bygger på enbart NDR data och därför kunde göras på registercentrums egen utrustning. 

För att ge en uppfattning om hur HbA1c, vikt och blodtryck påverkas redovisas istället vanliga 
medelvärden för förändring från baseline för patienter i RCTn och NDR2. 

Tabell 4. Förändring av HbA1c, vikt och systoliskt blodtryck från base line till 26 veckor utan viktning. 

  RCT, medelvärde (S.D.) NDR2, medelvärde (S.D.) 
Förändring av  HbA1c 
(mmol/mol) 

Dapagliflozin -6.09(7.58) -9.31(11.34) 

Förändring av 
HbA1c(mmol/mol) 

SU -8.84/9.50) -5.47(11.86) 

Förändring av vikt(kg) Dapagliflozin -3.65(2.70) -2.11(12.45) 
Förändring av vikt(kg) SU 1.60(2.70) 0.26(11.91) 
Förändring av Systoliskt 
BT(mmHg) 

Dapagliflozin -2.49(13.36) -2.08(15.06) 

Förändring av Systoliskt 
BT(mmHg) 

SU 1.25(11.78) 0.36(16.20) 

 

Analys 2 – PATE analys och RCTn viktad till av NDR1-populationen 
 

Denna analys utgör en prognos av hur patienter i NDR1-populationen skulle svara på behandling 
med dapagliflozin respektive sulfonylurea i tillägg till metformin utifrån en viktning av RCT-resultaten 
utifrån den frekvens som NDR1-populationen är representerad i RCT-populationen. Första analysen 
visar hur patienter i RCT-populationen svarar på behandling i respektive arm. För att se hur mycket 
analysresultaten från RCT påverkas av att vi viktar till en annan population gör vi först en oviktad 
jämförelse av dapagliflozin mot SU baserat på bara data från RCTn. Vi använder samma typ av 
analysmodell som använts i den ursprungliga analysen av prövningen, en kovariansmodell där 
baseline värdet används som en kontinuerlig variabel i modellen och förändringen från baseline 
utgör den beroende variabeln. Värt att notera är att resultaten skiljer sig något från de som 
redovisas i den egentliga studien och den publikation som redovisar resultaten. Detta är att förvänta 
eftersom endast data från en delpopulation kunde användas av orsaker som har med informerat 
samtycke att göra. 52-veckorsdata från originalstudien skiljer sig också från såväl de 26-veckorsdata 
som redovisas i denna analys som från 26-veckorsdata i originalpublikationen10. 

Analysen jämför förändringen från baseline mellan dapagliflozin och SU i RCT-populationen och vi 
ser i tabell 5 att SU sänker HbA1c 2.2 mmol/mol mer än dapagliflozin medan dapagliflozin sänker vikt 
med 5.2 kg mer än SU och blodtryck med 4.0 mmHg mer än SU 

Tabell 5. Skillnader i förändring från baseline till vecka 26 för patienter i RCT-studien behandlade med dapagliflozin 
respektive sulfonylurea I tillägg till metformin. 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) 2.20 0.79; 3.61 0.0024 
Vikt(kg) -5.25 -5.76; -4.75 <0.0001 
Systoliskt BT(mmHg) -3.98 -6.09; -1.87 0.0002 

                                                           
10 EPAR, EMA/689976/2012, sid 88-89. 
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Vii gör nu en viktad jämförelse av dapagliflozin mot SU, där viktningen ger en skattning av den 
predicerade effekten i NDR1. Vikterna baseras på sannolikheten att vara en RCT-patient och 
beräknas med en logistisk regressionsmodell genom att jämföra individdata från respektive 
population (RCT och NDR1). Propensity score modellen inkluderade data om: åldersgrupp, kön, BMI, 
vikt, HbA1c, SBT, DBT, LDL, HDL, triglycerider, kreatinin och rökning. 

Resultaten betyder att vi kan förvänta oss att SU sänker HbA1c med 3,7 mmol/mol mer än 
dapagliflozin, dapagliflozin sänker vikten med 5,1 kg mer än SU och blodtryck med 4,4 mmHg mer än 
SU om RCTn hade haft samma fördelning av patienttyper som vi ser i den stora NDR populationen 
NDR1. 

Tabell 6. Skillnader i prognostiserad förändring från baseline I NDR1-populationen mellan 
dapagliflozin och SU baserat på data från RCT och en PATE viktad ANCOVA analys som generaliserar  
RCT-resultaten till  NDR1-populationen. 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) 3.75 1.61; 5.96 <0.0001 
Vikt(kg) -5.13 -6.05; -4.22 <0.0001 
Systoliskt 
BT(mmHg) 

-4.40 -7.96 -0.85 0.01556 

 

Samma analys gjordes för NDR2-populationen, alltså samma population som använd i 
primärfrågeställning 3 vilket. Skillnader i resultaten mellan dessa 2 populationer framgår av tabell 6 
och 7. 

Tabell 7. Skillnader i prognostiserad  förändring från baseline I NDR2-populationen mellan 
dapagliflozin och SU baserat på data från RCT och en PATE viktad ANCOVA analys som generaliserar  
RCT-resultaten till  NDR2-populationen. 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) 2.78 0.67; 4.90 0.0101 
Vikt(kg) -5.3092 -6.06; -4.56 <0.0001 
Systoliskt 
BT(mmHg) 

-4.7805 -7.76; -1.81 0.0017 

 

Analysresultaten antyder att viktningen av RCT resultaten till populationerna i NDR påverkar 
resultatet i relativt liten utsträckning med den största påverka på förändring av HbA1c.  

 

Analys 3 – viktad PATE analys av NDR2-data 
 

En jämförelse mellan patienter som behandlats med dapagliflozin och sulfonylurea i NDR2-
populationen med hjälp av en viktad kovariansmodell där baselinevärdet används som en 
kontinuerlig kovariat. Vikterna definieras med hjälp av sannolikheten av att vara exponerad för 
dapagliflozin eller SU och som beräknats med en generalized boosted model (gbm) analys utifrån ett 
antal variabler (ålder, kön, sjukdomens varaktighet, BMI, vikt, HbA1c, rökning SBT, DBT, LDL, HDL, 
triglycerider kreatinin, retinopati, mikroalbuminuri, makroalbuminuri, blodtrycksbehandling, 
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lipidsänkare och fysisk aktivitet). Jämförelsen ger en skattning av effekten av att behandla alla med 
dapagliflozin eller alla med SU.  

Tabell 8. Skillnader i förändring från baseline I NDR2-populationen mellan dapagliflozin och SU baserat på data NDR och en 
PATE viktad ANCOVA analys som viktar-resultaten utifrån patientspecifika variabler. 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) -2.06 -0.61; -3.42 0.0031 
Vikt(kg) -3.713 -4.62; -2.81 <0.0001 
Systoliskt 
BP(mmHg) 

-3.025 -1.15; -4.90 0.0016 

 

Vi ser att dapagliflozin har en statistiskt signifikant större sänkning av både HbA1c, vikt och blodtryck 
Detta står delvis i kontrast till den prediktion av utfallet som gjordes i frågeställning 2. När det gäller 
HbA1c var prediktionen att SU skulle sänka HbA1c med 3.75 mmol/mol mer än dapagliflozin medan 
utfallet i NDR var att dapagliflozin sänker HbA1c med 2.1 mmol/mol mer än SU.   

För vikt och blodtryck är skillnaden mellan prediktionen i analys 2 och utfallet i betydligt mindre 

Man kan spekulera i om detta beror på att benägenheten att göra återbesök inom 6 månader istället 
för de normala 12 styrs av olika faktorer beroende på om man behandlats med dapagliflozin eller SU 
och hur detta påverkas av behandlingens eventuella effekt. HbA1c förefaller vara påverkat i större 
uträckning än vikt och blodtryck och det är inte orimligt att anta att HbA1c är närmare kopplat till 
belägenheten till tätare besök. Skälen till att addera ytterligare ett läkemedel till metformin kan 
också vara olika mellan grupperna, vilket antyds av den påtagliga skillnaden i kroppsvikt mellan 
dapagliflozin patienter och SU-patienter i NDR2-populationen (tabell 2). 

 

Analys 4 – PATT-viktad analys av dapagliflozin i RCT och NDR2 
 

Denna analys jämför utfallet för patienter behandlade med dapagliflozin i RCTn med patienter i NDR 
behandlade med dapagliflozin och avser att besvara frågan om det spelar någon roll om man får 
dapagliflozin som en del i en RCT eller i klinisk praxis. Resultatet viktas till patienter behandlande 
med dapagliflozin i NDR med hjälp av sannolikheten att vara en RCT-patient bland de som behandlas 
med dapagliflozin.  

Sannolikheten för att patienter som behandlas med dapagliflozin i tillägg till metformin i NDR2-
populationen kan återfinnas i RCT-populationen (propensity scores) beräknas i logistisk 
regressionsmodell med följande variabler: åldersgrupp, kön, BMI, vikt, HbA1c, rökning, SBT, DBT, 
LDL, HDL, triglycerider och  kreatinin.  

Tabell 9. Skillnader i förändring från baseline mellan dapagliflozin i RCT och NDR2-populationen baserat på en PATT viktad 
ANCOVA analys som viktar-resultaten utifrån patientspecifika variabler  

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) 1.07 -0.75; 2.90 0.2491 
Vikt(kg) -1.88 -3.90; 0.14 0.0690 
Systoliskt BT 
(mmHg) 

-1.61 -4.02; 0.81 0.1931 
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Skillnaderna i utfall efter viktning är som förväntat små, väl under värden som allmänt kan betraktas 
som kliniskt relevanta på gruppnivå. Vid kännedom om och tillgång till data på alla faktorer av 
betydelse för utfallet ska skillnaderna närma sig ”0”. Här ser man att utfallet i HbA1c är något bättre 
än förväntat i NDR2-populationen än i RCTn, medan det omvända gäller för vikt och blodtryck.  

Analys 5 - PATC-viktad analys av sulfonylurea i RCT och NDR2 
 

Denna analys jämför utfallet för patienter behandlade med sulfonylurea i RCTn med patienter i NDR 
behandlade med sulfonylurea och avser att besvara frågan om det spelar någon roll om man får 
sulfonylurea som en del i en RCT eller i klinisk praxis. Resultatet viktas till patienter behandlande 
med sulfonylurea i NDR med hjälp av sannolikheten att vara en RCT-patient bland de som behandlas 
med sulfonylurea .  

Sannolikheten för att patienter som behandlas med sulfonylurea i tillägg till metformin i NDR2-
populationen kan återfinnas i RCT-populationen (propensity scores) beräknas i logistisk 
regressionsmodell med följande variabler: åldersgrupp, kön, BMI, vikt, HbA1c, rökning, SBT, DBT, 
LDL, HDL, triglycerider och kreatinin. 

Tabell 10. Skillnader i förändring från baseline mellan sulfonylurea i RCT och NDR2-populationen baserat på en PATC viktad 
ANCOVA analys som viktar-resultaten utifrån patientspecifika variabler  

Variabel Punktestimat Konfidensintervall  p-värde 
HbA1c(mol/mol) -3.97 -5.81; -2.12 <0.0001 
Vikt(kg) 1.61 0.82; 2.40 <0.0001 
Systoliskt BT(mmHg) 0.17 -2.19; 2.56 0.8822 

 

Det mest slående är skillnaden i effekten av SU på förändring av HbA1c när man jämför patienter i 
RCT och patienter i NDR2. Som diskuterats ovan (analys 3) kan detta sannolikt förklaras av negativa 
orsaker till att patienter startas på SU i klinisk vardag jämfört med inklusionskriterierna i RCT-
studien, t.ex. socioekonomiska faktorer som vi inte känner till i RCT-populationen. Denna skillnad 
förklarar också varför prediktionen av HbA1c utifrån enbart matchning av kända faktorer pekar mot 
en sämre effekt än den som ses i klinisk vardagsjämförelsen mellan dapagliflozin och SU. Om man 
som jämförelse med dapagliflozinbehandlade patienter i RW istället använder en viktad 
kontrollgrupp från RCT (analys 6 nedan) blir skillnaden stämt relativt väl med den predicerade. 

Analys 6 
Denna oplanerade analys jämför utfallet för patienter behandlade med dapagliflozin i NDR med 
patienter behandlade med sulfonylurea i RCTn och avser att besvara frågan om det spelar någon roll 
om man får använder patienter behandlade med sulfonylurea i klinisk praxis , dvs från NDR, 
patienter behandlade med sulfonylurea i RCTn som jämförelsegrupp. Analysen ger ett resultat viktat 
till patienter behandlade med dapagliflozin i NDR.  

Tabell 11. Skillnader i förändring från baseline mellan sulfonylurea i RCT och NDR2-populationen baserat på en PATC viktad 
ANCOVA analys som viktar-resultaten utifrån patientspecifika variabler  

Variabel Punktestimat Konfidensintervall  p-värde 
HbA1c(mmol/mol) -0.96 -3,23; 2.25 0.3864 
Vikt(kg) -3.99 -6.06; -1.92 0.0002 
Systoliskt BT(mmHg) -3.13 

 
-6.04; -0.58 0.0178 
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Den skattade skillnaden i förändring ab HbA1c mellan dapagliflozin och sulfonylurea blir nu mer lik 
resultatet från RCT jämfört då resultaten av behandling med SU i NDR2 används (tabell 8) medan 
skillnaderna i förändring av vikt och blodtryck inte ändras i samma utsträckning. 

Figur 3. Illustration av resultaten i tabellerna 4-10 med jämförelser av HbA1c, vikt och systoliskt 
blodtryck. Jämförelser har gjorts mellan de DAPA och SU-behandlade grupperna inom Astra Zenecas 
RCT-studie (D1690C00004) (26 veckors data) respektive inom NDR2-populationen. Dels mellan RCT- 
och NDR-populationerna (NDR1 och NDR2) och dels mellan indexläkemedelsgrupp (dapagliflozin) och 
kontrollgruppen (SU) i NDR-populationen respektive RCT-populationen. Vid jämförelser mellan RCT- 
och NDR-populationerna samt mellan de behandlade grupperna inom NDR-populationen har 
resultaten viktats utifrån de kända patientspecifika egenskaper som bestämmer sannolikheten för 
att patienter skulle kunna ingå i RCT-populationen. Ett positivt värde innebär att sänkningen av 
HbA1c, vikt eller SBT är mindre i dapagliflozingruppen jämfört med SU-gruppen (jämförelse inom 
NDR- respektive RCT-populationen) alternativt i RCT-grupp jämfört med NDR-grupp (jämförelse 
mellan populationerna). Angivelser i de stora röd pil är de värden som predicerats i NDR-
populationen utifrån viktning/matchning av RCT-data. Värden inom parentes avser prediktering av 
resultat i NDR2-populationen. Pilarnas pekar från ursprunglig grupp och mot jämförelsegrupp.  
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Resultat för liraglutid 
Analys 1 – beskrivning av ingående populationer.  
 

I RCT (NN2211-1572) populationen ingick de 880 patienter som randomiserats och fullföljt 
behandlingen för denna post hoc analys. I NDR1-populationerna ingick alla 46229 patienter i NDR 
mellan 11-01-01 och 17-12-31 som mötte samtliga inklusionskriterier, men inga exklusionskriterier 
för aktuell RCT. I NDR2-populationen ingick bara de 6069 patienter i NDR1-populationen som hade 
godtagbara mätdata för HbA1c och behandlats med metformin och tillägg av liraglutid eller 
sulfonylurea (se metod ovan).  

Tabell 12. Baslinjemätning i populationerna. 
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Variable level RCT NDR1 NDR2 
N  880 46229 6069 
Gender Female 370(42.0%) 17161(37.1%) 2228(36.7%) 
 Male 510 (58.0%) 29068(62.9%) 3841(63.3%) 
Age  56.5(9.5) 60.72(10.47) 60.98(10.2) 
Duration  7.25(5.0) 5.33(4.59) 6.91(5.04) 
Hba1c(mmol/mol)  67.6(10.6) 60.80(8.69) 65.6(10.1) 
Weight(kg)  89.3(17.0) 90.24(16.29) 91.2(16.4) 
BMI(kg/m2)  31.2(4.6) 30.33(4.24) 30.5(4.3) 
Cholestero(mmol/L)l  - 4.85(1.07) 4.66(1.07) 
HDL(mmol/L)  - 1.19(0.34) 1.17(0.32) 
LDL(mmol/L)  3.05(0.90) 2.76(0.93) 2.61(0.91) 
Triglyceride(mmol/L)  - 2.12(1.48) 2.14(1.50) 
DBP(mmHg)  79.9(8.4) 79.24(8.37) 79.3(8.5) 
SBP(mmHg)  132.1(14.7) 135.35(13.80) 134.9(13.6) 
Creatinine(mg/mmol)  76.3(22.0) 72.01(15.75) 70.6(15.8) 
Retinopathy  119 (13.5%) 4421(16.3%) 662(19.6%) 
Micro Albuminuria  - 4533(16.9%) 594(18.1%) 
Macro Albuminuria  - 1210(4.5%) 142(4.5%) 
Smoking  - 6802(19.5%) 685(17.1%) 
BP medication  619 (70.3%) 29100(67.9%) 3194(69.8%) 
Lipid medication  456 (51.8%) 25182(58.9%) 2907(63.7%) 
Liraglutid    1026(16.9%) 
A10BB01(Glibenklamid    570(9.4%) 
A10BB07(Glipizid)    2080(34.3%) 
A10BB12(Glimepirid)    2393(39.4%) 
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Table 13. Baslinjemätning för de NDR2-populationer som behandlats med metformin med tillägg av liraglutid eller SU. 

Variable level NDR2 Lira NDR2 SU 
N  1026 5043 
Gender Female   
 Male   
Age  56.42(9.63) 61.91(10.05) 
Duration  6.66 (4.96) 6.96 (5.05) 
Hba1c(mmol/mol)  67.43 (10.37) 65.28 (9.97) 
Weight(kg)  102.29 (15.73) 89.14 (15.63) 
BMI(kg/m2)  33.34 (3.81) 29.93 (4.12) 
HDL(mmol/L)  1.11 (0.31) 1.18 (0.32) 
LDL(mmol/L)  2.64 (0.90) 2.60 (0.91) 
Triglyceride(mmol/L)  2.45 (1.78) 2.08 (1.43) 
DBP(mmHg)  80.41 (8.06) 79.05 (8.57) 
SBP(mmHg)  134.75 (13.47) 134.94 (13.65) 
Creatinine(mg/mmol)  69.86 (15.45) 70.77 (15.85) 
Retinopathy  111 (20.3) 551 (19.4) 
Micro Albuminuria  118 (22.9) 476 (17.2) 
Macro Albuminuria  34 (6.7) 108 (4.1) 
Smoking  101 (15.6) 584 (17.3) 
BP medication  551 (73.0) 2643 (69.2) 
Lipid medication  478 (64.4) 2429 (63.5) 

 
Det var inte möjligt att installera paketet lsmeans i analysmiljön vilket gör att analysen inte 
innehåller några minstakvardatskattningar av förändring från baseline med undantag för analys 3 
som bygger på enbart NDR data och därför kunde göras på registercentrums egen utrustning. 

För att ge en uppfattning om hur HbA1c, vikt och blodtryck påverkas redovisas istället vanliga 
medelvärden för förändring från baseline för patienter i RCTn och NDR2. I RCT fanns 4 armar, men 
bara data för de kliniskt använda doserna 1,2 och 1,8 mg redovisas här. 
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Tabell 14. Förändring av HbA1c, vikt och systoliskt blodtryck från baseline till 26 veckor utan viktning. 

  RCT, medelvärde (S.D.)  NDR2, medelvärde 
(S.D.) 

Förändring av HbA1c(mmol/mol) Lira1,2 -10.46(11.68) -11.99(12.52) 
Förändring av HbA1c(mmol/mol) Lira1,8 -11.69 (12.36)  
Förändring av HbA1c(mmol/mol) SU -10.96(10.2)0? -8.39(12.49) 
Förändring av vikt(kg) Lira1,2 -2.97(3.39) -3.45(5.98) 
Förändring av vikt(kg) Lira1,8 -3.16(4.16)  
Förändring av vikt(kg) SU 0.68(3.27) 0.32(6.86) 
Förändring av Systoliskt 
BT(mmHg) 

Lira1,2 -1.93(13.89) -1.98(15.65) 

Förändring av Systoliskt 
BT(mmHg) 

Lira1,8 -1.19(12.55)  

Förändring av Systoliskt 
BT(mmHg) 

SU 1.12(13.51) -0.12(15.20) 

 

Analys 2 - PATE analys av NDR1-populationen 
Denna analys utgör en prognos av hur patienter i NDR1-populationen skulle svara på behandling 
med liraglutid respektive sulfonylurea i tillägg till metformin utifrån en viktning av RCT-resultaten 
utifrån den frekvens som NDR1-populationen är representerad i RCT-populationen. Första analysen 
visar hur patienter i RCT-populationen svarar på behandling i respektive arm. För att se hur mycket 
analysresultaten från RCT påverkas av att vi viktar till en annan population gör vi först en oviktad 
jämförelse av liraglutid mot SU baserat på bara data från RCTn. Vi använder samma typ av 
analysmodell som använts i den ursprungliga analysen av prövningen, en kovariansmodell där 
baseline värdet används som en kontinuerlig variabel i modellen och förändringen från baseline 
utgör den beroende variabeln, Värt att notera är att resultaten skiljer sig något från de som 
redovisas i den egentliga studien och den publikation som redovisar resultaten. Detta är att förvänta 
eftersom de analysverktyg som varit tillgängliga på SAS-plattformen inte har varit möjligt att göra 
exakt samma analyser som gjordes i originalanalysen av studien. 

Analysen jämför förändringen från baseline mellan liraglutid och SU och vi ser i tabell 16 att liraglutid 
1,2 mg sänker HbA1c marginellt 0,08 mmol/mol mer än SU. När det gäller vikt sänker liraglutid 1,2 
mg denna med 3,6 kg mer än SU och blodtryck med 3,0 mmHg mer än SU. 

Tabell 16. Skillnader i förändring från baseline till vecka 26 för patienter i RCT-studien behandlade med liraglutid 1,2 mg  
respektive sulfonylurea I tillägg till metformin. Ingen viktning gjord i denna analys mellan randomiserade grupper. 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) -0.08 -2.08; 1.92 0.9374 
Vikt(kg) -3.64 -4.32; -2.96 <0.0001 
Systoliskt 
BP(mmHg) 

-2.95 -5.29; -0.60 0.0138 
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Tabell 17. Skillnader i förändring från baseline till vecka 26 för patienter i RCT-studien behandlade med liraglutid 1,8 mg  
respektive sulfonylurea I tillägg till metformin. Ingen viktning gjord i denna analys mellan randomiserade grupper. 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall  p-värde 
HbA1c(mmol/mol) -0.74 -2.75; 1.27 0.4679 
Vikt(kg) -3.84 -4.53; -3.15 <0.0001 
Systoliskt 
BP(mmHg) 

-2.78 -5.14 -0.41 0.0215 

 

Vii gör nu en viktad jämförelse av liraglutid mot SU, där viktningen ger en skattning av den 
predikterade effekten i NDR 1. Vikterna baseras på sannolikheten att vara en RCT-patient och 
beräknades med en logistisk regressionsmodell genom att jämföra individdata från respektive 
population (RCT och NDR1). Analysen begränsades av att gbm-verktyget inte kunde installeras på 
SAS CTDT-plattformen. Propensity score modellen inkluderade data om: åldersgrupp, kön, BMI, vikt, 
HbA1c, SBT, DBT, LDL och kreatinin. 

Tabell 18. Skillnaderi prognostiserad  förändring från baseline I NDR1-populationen mellan liraglutid 
och SU baserat på data från RCT och en PATE viktad ANCOVA analys som generaliserar  RCT-
resultaten till  NDR1-populationen. 

Variabel  Punktestimat Konfidensintervall  p-värde 
HbA1c(mmol/mol) Lira 1.2  0.30 -1.68; 2.28 0.7684 
 Lira 1.8 -0.57 -2.97; 1.84 0.6439 
Vikt(kg) Lira 1.2 -3.66 -4.43; -2.89 <0.0001 
 Lira 1.8 -3.95 -4.83; -3.06 <0.0001 
Systoliskt BP(mmHg) Lira 1.2 -4.52 -7.84; -1.20 0.0076 
 Lira 1.8 -1.54 -4.53; 1.44 0.3111 

 

Resultaten betyder att vi kan förvänta oss att liraglutid 1,2 mg sänker HbA1c något (0,3 mmol/mol) 
mindre än SU, liraglutid sänker vikten med 3,7 kg mer än SU och blodtryck med 4,5 mmHg mer än SU 
om RCTn hade haft samma fördelning av patienttyper som vi ser i den stora NDR populationen 
NDR1. 

Samma analys gjordes för NDR2-populationen, alltså samma population som använd i 
primärfrågeställning 3 vilket ger ungefär motsvarande resultat som vid prediktering gentemot NDR1-
populationen. 

Tabell 19. Skillnaderi prognostiserad  förändring från baseline I NDR2-populationen mellan liraglutid 
och SU baserat på data från RCT och en PATE viktad ANCOVA analys som generaliserar  RCT-
resultaten till  NDR2-populationen. 

 

Variable  Punktestimat Konfidensintervall Upper p-value 
HbA1c(mmol/mol) Lira 1.2 0.01 -2.08; 2.10 2.10 0.9921 
 Lira 1.8 -0.81 -3.49; 1.87 1.87 0.5528 
Vikt(kg) Lira 1.2 -3.54 -4.26; -2.81 -2.81 <0.001 
 Lira 1.8 -4.00 -4.90; -3.10 -3.10 <0.001 
Systoliskt 
BP(mmHg) 

Lira 1.2 -3.63 -6.87; -0.39 -0.39 0.0281 

 Lira 1.8 -2.38 -5.31; 0.54 0.54 0.1097 
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Analysresultaten antyder att viktningen av RCT resultaten till de olika populationerna i NDR påverkar 
resultatet i relativt liten utsträckning. Detta beror till stor del på att NDR-populationerna skiljer sig i 
relativt liten utsträckning från RCT-populationen när det gäller de parametrar som använts för att 
vikta analysen. 

Analys 3 - viktad PATE analys av NDR2-data 
En jämförelse mellan patienter som behandlats med liraglutid och sulfonylurea i NDR2-populationen 
med hjälp av en viktad kovariansmodell där baselinevärdet används som en kontinuerlig kovariat. 
Vikterna definieras med hjälp av sannolikheten av att vara exponerad för liraglutid eller SU och som 
beräknats med en generalized boosted model (gbm) analys utifrån ett antal variabler (ålder, kön, 
sjukdomens varaktighet, BMI, vikt, HbA1c, rökning SBT, DBT, LDL, HDL, triglycerider kreatinin, 
retinopati, mikroalbuminuri, makroalbuminuri, blodtrycksbehandling, lipidsänkare och fysisk 
aktivitet). Jämförelsen ger en skattning av effekten av att behandla alla med liraglutid eller alla med 
SU.  

Tabell 20. Skillnader i förändring från baseline till vecka 26 för patienter i NDR2 behandlade med liraglutid  respektive 
sulfonylurea I tillägg till metformin. Analysen är viktat till hela NDR2 med iptw.. 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) -2.41 -3.35; -1.47 <0.0001 
Vikt(kg) -3.09 -3.73; -2.46 <0.0001 
Systoliskt 
BP(mmHg) 

-1.23 -2.54; 0.09 0.06692 

 

Vi ser att liraglutid har en statistiskt signifikant större sänkning jämfört med sulfonylurea av både 
HbA1c och vikt medan blodtryckssänkningen inte når statistisk signifikans. Detta står delvis i kontrast 
till den prediktion av utfallet som gjordes i frågeställning 2. När det gäller HbA1c var prediktionen att 
det inte skulle vara någon skillnad mellan behandlingarna medan utfallet i RW är att liraglutid sänker 
HbA1c signifikant mer än SU. Konfidensintervallen för den predikterade och den observerade 
förändringen överlappar dock till stora delar.  

För vikt och blodtryck är skillnaden mellan prediktionen i analys 2 och utfallet mindre. 

Man kan spekulera i om detta beror på att benägenheten att göra återbesök inom 6 månader istället 
för de normala 12 styrs av olika faktorer beroende på om man behandlats med liraglutid eller SU och 
hur detta påverkas av behandlingens eventuella effekt. HbA1c förefaller vara påverkat i större 
uträckning än vikt och blodtryck och det är inte orimligt att anta att HbA1c är närmare kopplat till 
belägenheten till tätare besök. Skälen till att addera ytterligare ett läkemedel till metformin kan 
också vara olika mellan grupperna, vilket antyds av den påtagliga skillnaden i kroppsvikt mellan 
liraglutidpatienter och SU-patienter i NDR2-populationen (tabell 12). 

 

Analys 4 - PATT-viktad analys av liraglutide i RCT och NDR2 
 
Denna analys jämför utfallet för patienter behandlade med liraglutid i RCTn med patienter i NDR 
behandlade med liraglutid och avser att besvara frågan om det spelar någon roll om man får 
liraglutid som en del i en RCT eller i klinisk praxis. Resultatet viktas till patienter behandlande med 
liraglutid i NDR med hjälp av sannolikheten att vara en RCT-patient bland de som behandlas med 
liraglutid .  
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Sannolikheten för att patienter som behandlas med liraglutid i tillägg till metformin i NDR2-
populationen kan återfinnas i RCT-populationen (propensity scores) beräknas i logistisk 
regressionsmodell med följande variabler: åldersgrupp, kön, sjukdomsduration, BMI, vikt, HbA1c, 
SBT, DBT, LDL och kreatinin.  

Table 21. Skillnader i förändring från baseline mellan liraglutid 1,2 mg i RCT och NDR2-populationen baserat på en PATT 
viktad ANCOVA analys som viktar-resultaten utifrån patientspecifika variabler 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) 1.55;  -0.26; 3.36 0.0943 
Vikt(kg) 0.49 -0.25; 1.23 0.1939 
Systoliskt BP(mmHg) -0.98 -3.41; 1.45 0.4289 

 

Analyserna påvisar inga statistiskt signifikanta skillnader mellan liraglutid 1.2 mg  i RCT och liragutid i 
NDR2. 

Analys 5 - PATC-viktad analys av sulfonylurea i RCT och NDR2 
 

Denna analys jämför utfallet för patienter behandlade med sulfonylurea i RCTn med patienter i NDR 
behandlade med sulfonylurea och avser att besvara frågan om det spelar någon roll om man får 
sulfonylurea som en del i en RCT eller i klinisk praxis. Resultatet viktas till patienter behandlande 
med sulfonylurea i NDR med hjälp av sannolikheten att vara en RCT-patient bland de som behandlas 
med sulfonylurea .  

Sannolikheten för att patienter som behandlas med sulfonylurea i tillägg till metformin i NDR2-
populationen kan återfinnas i RCT-populationen (propensity scores) beräknas i logistisk 
regressionsmodell med följande variabler: åldersgrupp, kön, BMI, vikt, HbA1c, SBT, DBT, LDL och 
kreatinin. 

Table22. Skillnader i förändring från baseline mellan sulfonylurea i RCT och NDR2-populationen baserat på en PATC viktad 
ANCOVA analys som viktar-resultaten utifrån patientspecifika variabler 

Variabel Punktestimat Konfidensintervall p-värde 
HbA1c(mmol/mol) -1.48 -3.13; 0.17 0.0793 
Viktt(kg) 0.27 -0.34; 0.89 0.4017 
Systoliskt BP(mmHg) 0.27 -1.99; 2.54 0.8130 

 

På samma sätt som för i dapagliflozinanalys 5 finns en trend till att resultatet avseende HbA1c är 
något sämre i klinisk praxis jämfört med RCT, men analyserna påvisar dock inga statistiskt signifikant 
skillnader mellan sulfonylurea i RCT och sulfonylurea i NDR2. 
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Figur 4. Illustration av resultaten i tabellerna 14-21 med prediktion och jämförelser av HbA1c, vikt 
och systoliskt blodtryck. Jämförelser har gjorts mellan de liraglutid 1,2 mg och SU-behandlade 
grupperna inom Novo Nordisks RCT-studie (NN2211-1572) respektive inom NDR2-populationen. Dels 
mellan RCT- och NDR-populationerna och dels mellan indexläkemedelsgrupp (liraglutid) och 
kontrollgruppen (SU) i NDR2-populationen respektive RCT-populationen. Vid jämförelser mellan RCT- 
och NDR-populationerna samt mellan de behandlade grupperna inom NDR-populationen har 
resultaten viktats utifrån de kända patientspecifika egenskaper som bestämmer sannolikheten för 
att patienter skulle kunna ingå i RCT-populationen. Ett positivt värde innebär att sänkningen av 
HbA1c, vikt eller SBT är mindre i liraglutidgruppen jämfört med SU-gruppen (jämförelse inom NDR2- 
respektive RCT-populationen) alternativt i RCT-grupp jämfört med NDR-grupp (jämförelse mellan 
populationerna). Angivelser i den stora röd pilen är de värden som predicerats i NDR-populationen 
utifrån viktning/matchning av RCT-data. Pilarna pekar från ursprunglig grupp och mot 
jämförelsegrupp. Värden inom parentes (i den röda pilen) avser prediktering av resultat i NDR2-
populationen. 

 

  



29 
 

 

 

 

Diskussion och slutsats 
Genom matchning och viktning med propencity scores utifrån tillgängliga patientspecifika variabler 
går det relativt väl att utifrån RCT utfall förutsäga utfallet i RW-populationen när det gäller minskning 
i vikt och systoliskt blodtryck, medan minskning av HbA1c är betydligt större i RW-populationen än 
predicerat. Detta förefaller snarast bero på att utfallet i kontrollen i RW-populationen (sulfonylurea) 
uppvisar en mindre effekt på HbA1c än väntat trots viktning utifrån tillgängliga variabler. Denna 
diskrepans mellan verkligt och förväntat utfall kan bero på okända, eller i varje fall otillgängliga, 
variabler som påverkar utfallet i HbA1c men inte vikt eller blodtryck. Exempelvis kan det vara så att 
gruppen som fått tillägg med dapagliflozin respektive liraglutid fått det även utifrån andra skäl än 
svikt på metformin (hög vikt t.ex., vilket speglas i baslinjedata eller större problem med 
hypoglykemier). Man kan också spekulera i om benägenheten att göra återbesök inom 6 månader 
istället för de normala 12 styrs av olika faktorer beroende på om man behandlats med 
dapagliflozin/liraglutid eller SU och hur detta påverkas av behandlingens eventuella effekt. HbA1c 
förefaller vara påverkat i större uträckning än vikt och blodtryck och det är inte orimligt att anta att 
HbA1c är närmare kopplat till belägenheten till tätare besök. Totalt sett är dock skillnader i utfall 
mellan RCT- och RW-populationerna små och rena slumpmässiga förklaringar kan naturligtvis inte 
uteslutas.  

För att hantera ovanstående problem med skillnader mellan de olika behandlingsgrupperna i NDR2 
kan man också använda ett utfall från RCT-kontrollgruppen som viktats mot 
indexbehandlingsgruppen i NDR2-populationen som jämförelsekontroll. En sådan kontroll är 
opåverkad av skillnader i behandlingsskäl och läkemedelsanvändning, m.m., som annars kan finnas 
mellan index- och standardbehandlingsgrupper i RW och möjliggör dessutom jämförelse mellan RCT- 
och RW-data i de situationer när en kontrollgrupp i RW saknas. Det kan vara fallet när analysen 
gäller ett nytt läkemedel med livsförlängande effekt vid en allvarlig, livshotande sjukdom då samtliga 
patienter som är aktuella för behandling sannolikt kommer att erhålla det nya läkemedlet. 
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Förutsägelser av resultatet gentemot hela RW-populationen (NDR1) och den subgrupp som 
behandlats (NDR2) ger relativt samstämmiga resultat vilket tyder på att grupperna är relativt lika och 
att viktningen klarar av att kompensera de skillnader som finns mellan grupperna (ålder, vikt, m.m.).  

Vi har valt att använda oss av 26 veckorsdata från både dapagliflozinstudien och liraglutidstudien 
även om primär tidpunkt för analys i dapagliflozinstudien var vid 52 veckor. Resultaten i 
dapagliflozinstudien vid 26 veckor11 överensstämmer väl med de resultat vi ser i denna rapport. 

Man kan konstatera att skillnaderna mellan de undersökta populationerna avseende 
patientkaraktäristika är små. Detta medför tyvärr att betydelsen av de tekniker för viktning av 
resultat inte medför några betydande skillnader i utfall. Det kan därför vara svårt att avgöra vilken 
betydelse analyserna skulle kunna ha vid bedömning av läkemedelseffekter i terapiområden där 
skillnaden mellan patientpopulationerna är stora. Det är därför angeläget att fortsätta detta 
utvecklingsarbete med fokus på sådana terapiområden. 

Extrapolering av resultat  
Resultaten i denna rapport speglar ett terapiområde och det går inte att slå fast i vilken mån 
erfarenheterna går att överföra till andra terapiområden. För att kunna göra det behövs fler 
undersökningar från olika terapiområden för att kartlägga vilka resultat som är reproducerbara 
mellan olika områden. Man kan möjligen anta att reproducerbarheten är större gentemot 
närliggande terapiområden (blodtrycksbehandling, blodfettssänkare) än gentemot terapiområden 
med helt andra sjukdomar, behandlingar och utfall (cancer, autoimmuna och mentala tillstånd). Den 
viktigaste faktorn för möjligheten att genomföra motsvarande analyser på andra områden är 
tillgången till data, såväl gällande patientkaraktäristika och själva interventionen som utfallsdata. 
HbA1c, vikt och blodtryck är enkla och relativt robusta mätdata. Andra utfall av mer subjektiv 
karaktär (symtomskalor, arbetsförmåga, behov av sjukhusvård) eller mättekniskt komplicerade 
(bilddiagnostiska utfall där bedömarkvalitén är kritisk) samt utfall som kräver lång uppföljning 
(sjukdomsåterfall, överlevnad) innebär ytterligare utmaningar när det gäller tillgång till data av 
tillräckligt god kvalitet.  

En begränsning är också att resultaten inte går att extrapolera utanför den typ av patienter som 
faktiskt inkluderats i respektive RCT i tillräcklig omfattning för att tillåta en adekvat viktning. Denna 
fraktion kan säkerligen variera mellan terapiområden och behöver bestämmas innan 
användbarheten av resultaten kan bestämmas. I fallet med dapagliflozin fann vi att 9243 patienter i 
NDR initierade behandling med dapagliflozin eller sulfonylurea i tillägg till metformin under perioden 
från 13-06-01 till 17-12-31. Av dessa återstod 2114(23%) patienter som kunde inkluderats i den 
aktuella prövningen. Denna begränsning som hänger samman med respektive RCT-studies 
inklusions- och exklusionskriterier försvårar också jämförelse av resultat mellan olika läkemedel i 
klinisk vardag. Det antal patienter i respektive NDR1-population som var tillgängliga för analys var i 
samma storleksordning som motsvarande patienter i RCT och kan därför anses tillräckligt många för 
att göra meningsfulla analyser. 

 

Användningsmöjligheter för beslutsfattare 
Den yttersta konsekvensen av ett resultat som indikerar att effekten av ett läkemedel i klinisk vardag 
är sämre än i de RCT-studier som legat till grund för förmånsbeslut eller rekommendation om 
användning skulle kunna bli att betalaren kräver en omförhandling av läkemedelspriset. Alternativt 
kan analysen av effekt i klinisk vardag indikera att effekten är bättre än förväntat vilket skulle kunna 

                                                           
11 EPAR, EMA/689976/2012, sid 88-89 
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utgöra en grund för en ansökan om högre pris från företaget. I båda dessa fall krävs dock sannolikt 
mycket tydliga resultat som bygger på data av god kvalitet och att man kan anta att man kan 
kontrollera betydelsefulla störfaktorer. I praktiken kommer detta sannolikt att bli ovanligt. Däremot 
kan möjligheten att predicera behandlingseffekter i klinisk vardag utifrån en analys av RCT-resultat 
ge beslutsfattaren ny information som minskar osäkerheter och gör beslut mer välgrundade. Det 
innebär också att behovet av riskdelning i samband med beslut/rekommendationer minskar. 

Problembeskrivning och åtgärdsförslag 
Tekniska analysproblem 
Tekniska problem med att använda viss programvara (R) på SAS-plattformen. Detta torde inte vara 
något svårlösligt problem utan visar bara på en viss grad av oflexibilitet i plattformens möjligheter till 
anpassning. Sannolikt har detta att göra med IT-säkerhetsrutiner som ska hindra introduktion av 
skadlig kod på plattformen. För det aktuella projektet har detta medfört att logistisk regression har 
använts som metod för viktning istf gradient boosting (GBM) i vissa analyser. 

Om SAS-plattformen ska användas för delning av data i framtiden måste man möjliggöra användning 
av nödvändiga verktyg för analys. Det ligger på den part som äger data och har avtal med SAS 
(företaget) att tillse att så sker. 

Begränsningar i datamängden 
Olika diagnoskodsystem 
Olika diagnoskodsystem (MedDRA i RCT och ICD i patientregistret) gör det svårt att jämföra samtidig 
och tidigare sjuklighet mellan RCT och RW-populationerna. Det är sannolikt att detta problem 
kommer att bestå då det finns olika standards som används i olika företag, och i olika register.  

Den mest rimliga lösningen är att utveckla översättningsnycklar som automatiskt konverterar 
nomenklatur från andra system till förslagsvis ICD. Detta skulle vara ett omfattande arbete och bör 
antagligen göras för respektive terapiområde som uppföljningen gäller.  

Avsaknad av information om kända variabler för patientkaraktäristika 
Vi vet att vi saknar data på vissa variabler som skulle kunna vara av betydelse för att avgöra om en 
RW-patient skulle kunna ha ingått i studie, t.ex. socioekonomiska variabler i RCT, samsjuklighet från 
både RCT och RWD. Variabler kan också vara definierade på olika sätt, exempelvis mikro- och 
makroalbuminuri som i NDR bygger på två mätningar med minst ett år i mellan men i en RCT ofta på 
mätningar med betydligt kortare mellanrum. 

Avsaknad av information om okända variabler för patientkaraktäristika 
Vi antar att vi har data på alla variabler som är av betydelse för att avgöra om en RW-patient skulle 
kunna ha ingått i studie. Det är oklart om detta stämmer. Detta beror på att såväl kvalitetsregister 
(eller journaldata) innehåller en begränsad datamängd som dessutom är olika för olika patienter. 
Även prövningsdatabaserna saknar vissa data, t.ex. socioekonomiska variabler och vissa 
samsjuklighetsdata.  

Här finns det två olika förbättringsmöjligheter när det gäller avsaknad av kända variabler. Den första 
är att förbättra respektive datamängd genom att utöka antalet viktiga variabler samt att förbättra 
rapporteringens volym och kvalitet. Det senare skulle sannolikt kunna åstadkommas mha 
direktöverföring av data från elektroniska journalsystem till kvalitetsregistren och eliminering av 
behovet av manuell datainmatning. Den andra är att göra känslighetsanalyser, exempelvis genom 
användning av så kallade ”suicide confounders” vilka visar effekten på resultaten ifall det finns 
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okända, mycket kraftiga störfaktorer. När det gäller okända variabler är det endast den senare 
möjligheten som är aktuell. Av tidsskäl har vi inte kunnat göra denna typ av känslighetsanalyser. 

Avsaknad av utfallsdata 
Provtagningsintervallen i NDR bestäms av hur personer med diabetes typ 2 handhas i vården med i 
grunden årliga besök på en diabetesmottagning och är långa i relation till vad som är vanligt i en 
klinisk prövning. Primär tidpunkt för utfall i RCTer är ofta 26 veckor efter inklusion. Detta innebär att 
man behöver kompromissa med krav på närhet mellan tillgängliga mättillfällen och tid för första 
uttag av indexläkemedel, respektive tillgängliga datapunkter och närhet till avsedd 
uppföljningstidpunkt. På sikt är lösningen att förbättra rapportering och registrering av mättillfällen. 
Detta kräver sannolikt fungerande metoder för direktöverföring av data från elektroniska journaler 
och kan ändå inte ge tätare observationer än den ordinarie besöksfrekvensen. Som alternativ kan 
man designa kliniska studier så att de ger resultat som lättare kan överföras till en verklig klinisk 
situation.  

I detta projekt har vi fokuserat på HbA1c som utfallsmått. Biverkningsfrågan, ffa. risken för 
hypoglykemi, är också viktig för att avgöra nyttan av läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes. 
Avsaknaden av systematisk rapportering av biverkningar i kvalitetsregister samt den bristande 
tillgängligheten primärvårdsdata liknande patientregistret försvårar värderingen av nyttan av nya 
läkemedel i klinisk praxis. 

Snedvridning p.g.a selektion patienter med tätare provtagning. 
Det är oklart vilken bias som är förknippad med selektion av patienter i NDR som har HbA1c-mätning 
redan efter 26 veckor. Det kan vara så att dessa patienter har provtagits tätare p.g.a. att de har en 
mer svårinställd diabetes, uppvisat komplikationer eller progredierat i sin sjukdom. Detta skulle 
kunna innebära att de patienter som selekteras utifrån tillgängliga HbA1c mätningar också har en 
mer komplicerad diabetes än de som provtagits mindre frekvent. 

Denna typ av snedvridning är svår att hantera. Man kan göra en känslighetsanalys genom att jämföra 
patienter som provtagits vid vecka 26 med dem som endast provtagits årligen, men denna analys 
innebär samtidigt att man jämför patientgrupper som stått olika länge på respektive läkemedel 
vilket betyder att eventuella skillnader är svårtolkade. 

Andra, mjukare utfall 
Utfallen (HbA1c och vikt) är relativt solida mätdata i denna pilot. Om det däremot handlar om olika 
symptomscore eller bilddiagnostik där data, mätmetoder, etc. i RCT och RW skiljer sig åt i betydande 
grad skulle detta kunna medföra allvarliga problem med jämförbarhet avseende utfallet. Även 
avsaknad av blindning i RW betyder att placeboeffekter (hos både patienter och bedömare) kan ge 
skenbart större effekter i RW jämfört med vad som ses i RCT-situationen.  

Om man i kommande värderingar av effektivitet i RW avser att använda ”mjuka” utfallsmått är det 
viktigt att man tar höjd för och försöker uppskatta i vilken grad resultaten i RW skiljer sig från RCT-
situationen p.g.a. ovan beskrivna förväntanseffekter. 

Dosering 
I RW titreras ofta doser utifrån utfall medan RCT ofta använder en fixed/flat dose. Sådana skillnader 
kan medföra såväl högre som lägre dosering i RW jämfört med RCT-situationen och därav följande 
skillnader i effektutfall. 

Uthämtningsfrekvens utgör ett osäkert mått på vilken dos patienterna står på. Vid behandling av 
kroniska sjukdomar skrivs recept ofta med itereringar men patienter väljer inte alltid att köpa ut 
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läkemedel i tidsmässig nära anslutning till att föregående uthämtad mängd är använd utan detta kan 
mycket väl ske tidigare än så. Detta medför att dosering av läkemedel i RW kan komma att 
överskattas och följaktligen effekten underskattas.  

Om det är rimligt att använda individualiserad, målstyrd dosering i RW, är det viktigt att även de RCT 
som ligger till grund för marknadsföringsgodkännande utformas i enlighet med detta så att 
överförbarheten från RCT till RW förbättras. Detta är främst en fråga för de regulatoriska 
myndigheterna i Europa att enas kring och kommunicera i samband med regulatorisk rådgivning och 
värdering av ansökningar om marknadsföringsgodkännande. I vilken mån patienter tenderar att 
hämta ut läkemedel i förväg och därmed uthämtningsfrekvens inte korrekt speglar 
konsumtion/dosering är möjligt att empiriskt studera och kartlägga. 

Läkemedelsklass 
I denna pilot har vi sett alla SU som tillhörande samma klass och därmed ekvivalenta. Detta är ett 
antagande som sannolikt är rimligt i vissa fall men inte i andra, då även läkemedel i samma klass kan 
uppvisa effektskillnader. Exempelvis kan olika substanser i samma klass ha olika potens per vikt och 
vald dos för respektive substans i prövningsprogram kan skilja sig avseende balans mellan effekt och 
risk. Företag kan också ha valt olika strategi när det gäller att dokumentera en vikts- eller 
kroppsytebaserad respektive enhetsdos (flat dose). Om standardförfarandet i RW är att använda en 
målstyrd dosering minskar problemet, men kan i gengäld medföra problem med RCT-data i de fall 
målstyrd dosering inte använts där (se ovan). 

Informed consent 
Olika sorters informed consent har använts i samma RCT vilket innebär att data från alla ingående 
patienter inte har kunnat användas (endast c:a 2/3). Resultaten i denna rapport stämmer dock väl 
överens med 26 veckorsdata i huvudstudieerna (EPAR EMA/689976/2012 sid 88-89 och 
EMEA/379172/2009, sid 30) vilket tyder på att denna selektion av patienter inte varit av betydelse 
för resultaten. Alla analyser i detta pilotförsök har granskats av etikprövningsnämnd. Respektive 
företag har också granskat förutsättningarna för att lämna ut avindividualiserade data från RCT-
databaser utifrån formuleringar i den ursprungliga patientinformationen och etikgodkännande. 
Företag behöver redan vid planering av RCT-studier ta höjd för behovet av att göra uppföljande 
analyser av data som samlas in och anpassa patientinformationen efter det. Eftersom detta sker på 
global nivå är det viktigt att detta behovs tydliggörs på rätt nivå i respektive organisation. 

Samverkan med företag 
Långa tidslinjer för tillgång till data 
Bara 2 av 4 företag deltog i piloten, trots att det fanns ett stort intresse från den lokala 
organisationen. Det tog dessutom mycket lång tid innan det gick att starta arbetet med att analysera 
RCT-data från företagen.  

Många företag bedriver också utveckling av metoder för användning av RWD i olika sammanhang 
och det torde därför gå att öka möjligheten att driva denna typ av samarbetsprojekt i avsikt att 
förbättra uppföljning och dokumentation av effekter i klinisk vardag. Man behöver bygga upp 
besluts- och informationskanaler inom respektive företag för att snabba på de interna processerna 
för beslut om tillgängliggörande av data. Landstingen och TLV behöver gemensamt starta 
diskussioner med enskilda aktörer eller på branschnivå för att beskriva sina behov och hitta system 
för hur samverkan kan gå smidigare i framtiden. Det är möjligt att TLV behöver utnyttja sin möjlighet 
att, som en del i ett förmånsbeslut, ställa villkor på att respektive företag ska inkomma med den typ 
av data/analys som vi beskrivit i denna rapport. På motsvarande sätt kan landstingen ställa upp 
villkor i de avtal som förhandlas fram på nationell nivå i samband med att nya rekvisitionsläkemedel 
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införs. Det kan emellertid också vara till gagn för företag som ansöker om att ett läkemedel ska ingå 
förmånen respektive rekommenderas för införande att kunna visa vilken effekt av läkemedlet som 
kan förväntas vid användning i klinisk vardag. 

Legala aspekter på utlämnande av data från företag 

Legala aspekter på överföring av data från företag och möjligheten till att sekretessbelägga sådana 
data har beskrivits i särskilt kapitel. Oklarheter omkring tolkningar av lagstiftningen och 
konsekvenser av offentlighetsprincipen kvarstår dock och det finns behov av en fördjupad analys av 
hur man i framtiden bäst ska hantera data från företag vilka skulle kunna lida ekonomisk skada vid 
ett offentliggörande av data. Viktigt är också att det finns möjlighet för svenska myndigheter att 
hantera för företagen känsliga uppgifter på ett sådant sätt att det är acceptabelt även för de globala 
företagsledningarna att lämna ut dessa. Alternativet är annars att arbeta på den typ av plattformar 
(SAS) som använts i detta projekt med de tekniska problem som detta medför. Ytterligare en 
möjlighet är att analysarbetet utförs av CRO-företag med rätt kompetens. Det innebär dock att 
myndigheter/landsting frånhänder sig möjligheter att styra analysarbetet och minskar möjligheten 
att få svar på specifika frågor man har behov av. Myndigheter och landsting behöver då tidigt (i 
samband med regulatoriska beslut, förmånsbeslut och avtal) kunna ställa mycket specifika krav på 
de analyser som ska göras flera år senare. 

Samverkan mellan myndigheter 
Den typ av analyser som gjorts i detta projekt bygger på tillgång till individdata från olika register. 
Tillgången till dessa data har inte varit hastighetsbegränsande i detta projekt, men skulle kunna bli 
det i framtiden om andra väntetider kortas. 

Om den typ av analyser som använts i detta projekt ska kunna användas för att ge svar på frågor om 
effekt i klinisk vardag i tid för att vara värdefull för myndigheter och betalare behöver man system 
som medger snabb leverans av data. Det gäller oavsett om det är en myndighet, en 
sjukvårdshuvudman eller ett företag som ska hantera uppgifterna. 

 


