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Sammanfattning
Bakgrund, syfte och frågeställning
Detta projekt syftar till att förbättra uppföljningen av nya läkemedel när de börjat
användas i sjukvården. Det finns ett stort behov av att med hjälp av prespecificerade
analyser kontinuerligt kunna utvärdera nya läkemedel för att säkerställa deras nytta,
säkerhet och kostnadseffektivitet då de används i rutinsjukvård, för att så snabbt som
möjligt skapa underlag för styrning av användningen av läkemedlen. Vi har utvecklat en
modell för att med hjälp av journaldata kontinuerligt kunna följa upp nytta, säkerhet och
kostnadseffektivitet av nyintroducerade läkemedel.
Målsättningen med detta forskningsprojekt är att sätta upp och utvärdera denna
uppföljningsmodell för att kontinuerligt kunna följa upp nytta och säkerhet av det nya
läkemedlet Entresto (sakubitril/valsartan). Entresto är det första läkemedlet i sitt slag (en
angiotensin receptor-neprilysin inhibitor; ARNI), och det godkändes i september 2015
av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av kronisk
symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Den
övergripande forskningsfrågeställningen i detta projekt är: Hur effektivt och säkert är
Entresto i jämförelse med annan etablerad jämförbar behandling?
Detta forskningsprojekt har genomförts av forskare vid Uppsala universitet på
uppdrag av TLV och är en del av TLVs regeringsuppdrag att genomföra pilotstudier i
syfte att förbättra överförbarheten från randomiserade kliniska studier till uppföljning av
läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag. Denna projektrapport är
populärvetenskapligt hållen; projektet kommer även att ge upphov till vetenskapliga
publikationer där mer utrymme kan ges åt vetenskapliga detaljer.
Metod
Vi använde en nyutvecklad uppföljningsmodell för kontinuerlig uppföljning av nya
läkemedel (SENCE-modellen: Sequentially Evaluated Nonrandomised Comparative
Effectiveness). Modellen baseras på data från elektroniska journalsystem och andra
digitala datakällor, och den är byggd för att kunna samla in och analysera data löpande
när informationen genereras i de kliniska datakällorna. Detta öppnar upp för nya och
bättre möjligheter att följa upp läkemedel löpande med avseende på dess nytta, säkerhet
och kostnadseffektivitet.
Data
Efter godkännande av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och sekretessprövning
hos respektive informationsägare använde vi data från Stockholms läns landsting (SLL),
dels ur Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljningsdatabas (VAL), dels ur
journalsystemet TakeCare från följande vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset,
Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus, Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) och Vårdbolaget TioHundra. Total tidsåtgång för att få
tillgång till data var ca 7 månader från förfrågan.
Resultat
Totalt inkluderades 539 patienter som påbörjat behandling med Entresto och 556
jämförelsepatienter, som påbörjat behandling med digoxin, ivabradin eller CRT/ICD.
God jämförbarhet mellan grupperna kunde åstadkommas. Medeluppföljningstiden för
patienter med Entresto var 225 dagar och 399 dagar för jämförelsegruppen.
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Insjuknandetakten i det primära effektivitetsutfallet (första händelse av slutenvård för
hjärtsvikt eller död) var liknande i båda grupperna; hazardkvot 1,12 (95%
konfidensintervall 0,80–1,58). Inte heller för det sekundära effektivitetsutfallet (död)
sågs någon säker skillnad mellan grupperna; hazardkvot 1,02 (95% konfidensintervall
0,53–1,93). Även insjuknandetakten i det primära säkerhetsutfallet (första
njursviktshändelse) var liknande i båda grupperna; hazardkvot 0,81 (95%
konfidensintervall 0,43–1,54).
Slutsats och diskussion
I denna studie som jämförde alla patienter i SLL som under studieperioden påbörjade
behandling med Entresto med liknande patienter som påbörjade andra behandlingar,
sågs ingen säker skillnad mellan grupperna avseende behandlingarnas effektivitet eller
säkerhet, enligt studiens definitioner.
Vår modell kunde användas för att kontinuerligt följa upp nytta och säkerhet av det
nyintroducerade läkemedlet Entresto, när det användes i klinisk vardag. Metoden kunde
använda data om läkemedelsbehandling given i öppen- och slutenvård, data om
kirurgiska ingrepp, och data från klinisk fysiologi och klinisk kemi för definition av
inklusionskriterier, jämförelsegrupper, kovariater och utfallshändelser. Vi fick göra
några få avsteg från den initiala planen då vissa data höll för låg kvalitet, vilket
tydliggjorde behovet av tillgång till relevanta data under inledningsfasen i denna
modell. En försenad datatillgång gjorde att vissa planerade analyser inte kunde
inkluderas i denna rapport; dessa kommer att genomföras efter projekttidens slut och
rapporteras i vetenskapliga publikationer. Då den statistiska osäkerheten i den primära
analysen fortfarande är stor föreslår vi en förlängning av uppföljningen. Vi ger i denna
rapport även förslag på ett nationellt ramverk för strukturerad kontinuerlig utvärdering
av nya läkemedel.
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1 Introduktion
Hjärtsvikt är den ledande orsaken till sjukhusvård i västvärlden, och en av de mest
kostnadsdrivande sjukdomarna. Evidensläget för symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt
vänsterkammarfunktion är gott, medan det för hjärtsvikt med bevarad
vänsterkammarfunktion är bristfälligt.
De aktuella europeiska hjärtsviktsriktlinjerna1 rekommenderar till patienter med
symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion i första hand ACEhämmare, betablockerare och aldosteronantagonister (rekommendationsgrad I A). De
första två till samtliga patienter som tolererar dem, med tillägg av aldosteronantagonist
vid fortsatta symtom. Fortsatta tillägg av läkemedel beror på sjukdomens presentation,
och kan innehålla loopdiuretika vid vätskeansamling (rekommendationsgrad I-II B),
ivabradin vid hög hjärtfrekvens (rekommendationsgrad II B), sviktpacemaker vid
breddökad QRS-komplex på EKG (rekommendationsgrad I-II A-B), ARB vid ACEhämmarintolerans (rekommendationsgrad I B, i kombination med en
aldosteronantagonist), och implanterbar defibrillator (rekommendationsgrad I A-B).
Man kan även överväga hydralazin i kombination med långverkande nitrater
(rekommendationsgrad II B), digoxin (rekommendationsgrad II B), och n-3-fettsyror
(rekommendationsgrad II B). Det senaste tillskottet till behandlingsarsenalen är
angiotensin-receptor-neprilysin-hämmare (ARNI), som rekommenderas vid fortsatta
symtom trots behandling med ACE-hämmare, betablockerare och
aldosteronantagonister (rekommendationsgrad I B).
I september 2015 godkände EMA läkemedlet Entresto för behandling av hjärtsvikt.
Entresto, som innehåller de aktiva substanserna sakubitril samt valsartan, är det första
ARNI som godkänts inom EU. Entresto är avsett för behandling av kronisk
symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion.
I den nationella samverkansmodellen för läkemedel (NT-rådet) har beslut fattats om
införande- och uppföljningsprotokoll för Entresto för behandling vid hjärtsvikt. NTrådets rekommendation innebär att patienter aktuella för behandling med Entresto bör
vara i NYHA (New York Heart Association Classification; klassificeringssystem för
allvarlighetsgraden av hjärtsvikt) klass II-IV med LVEF ≤ 35% med kvarstående
symtom och behov av ytterligare behandling utöver basbehandling vid hjärtsvikt. I
Sverige uppskattas att 10–15 000 patienter kan vara aktuella för behandling med
Entresto utifrån nuvarande införandeprotokoll2.
För de läkemedel som följer den nationella samverkansmodellen följer NT-rådet
upp dessa läkemedel på nationell nivå. Denna uppföljning är oftast av deskriptiv
karaktär med fokus på jämlik läkemedelsbehandling samt hur introduktionen av
läkemedlet sett ut i förhållande till uppföljningsprotokoll. NT:s uppföljningsrapport
baseras vanligen på data från Socialstyrelsens register samt i vissa fall på
kvalitetsregister. NT:s rapport publiceras vanligtvis efter ca 2–3 års användning av
läkemedlet. Även TLV och Läkemedelsverket förlitar sig på RWD (Real-world data) i
sina myndighetsbeslut om läkemedel. TLV erhåller rapporter om
läkemedelsanvändning, men dessa analyser utförs i allmänhet av läkemedelsföretagen
och följer ingen gemensam prespecificerad metod, med risk för selektiv rapportering.
Läkemedelsverket förlitar sig på spontanrapportering av säkerhetsrisker, vilket
begränsar informationen till risker av en viss allvarlighetsgrad och förekomst.
Det finns således ett stort behov av att kontinuerligt kunna utvärdera det nya
läkemedlet för att säkerställa läkemedlets nytta, säkerhet och kostnadseffektivitet då
detta används i rutinsjukvård, för att så snabbt som möjligt skapa underlag för styrning
av användningen av läkemedlet. Här är RWD den enda lösningen. Vi har utvecklat en
modell för att med hjälp av journaldata kontinuerligt kunna följa upp nytta, säkerhet och
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kostnadseffektivitet av nyintroducerade läkemedel. Syftet med detta forskningsprojekt
är att sätta upp och utvärdera denna uppföljningsmodell för att kontinuerligt kunna följa
upp nytta, säkerhet och kostnadseffektivitet av Entresto när detta läkemedel används i
klinisk vardag.
Detta forskningsprojekt har genomförts av Uppsala universitet på uppdrag av TLV
och är en del av TLVs regeringsuppdrag att genomföra två pilotstudier i syfte att
förbättra överförbarheten från randomiserade kliniska studier till uppföljning av
läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag.

2 Frågeställningar
Den övergripande forskningsfrågeställningen i detta projekt är: Hur effektivt och säkert
är Entresto i jämförelse med annan etablerad jämförbar behandling?

3 Metod
3.1 Förslag på modell för kontinuerlig uppföljning av nya läkemedel
Inom ramen för en doktorsavhandling har vi tagit fram och validerat en
uppföljningsmodell för kontinuerlig uppföljning av nya läkemedel (SENCE-modellen:
Sequentially Evaluated Nonrandomised Comparative Effectiveness)3,4. Modellen
baseras på data från elektroniska journalsystem, men möjlighet finns även att inkludera
data från andra datakällor. Modellen är byggd för att kunna samla in och analysera data
löpande när information genereras i de kliniska datakällorna, och därmed kunna vara en
modell som sätts upp prospektivt när ett nytt läkemedel introduceras. Då
patientjournalen är en del av patientens vård är detta en datakälla som uppdateras mer
eller mindre i realtid. Elektroniska journalsystem innehåller även mer detaljerad klinisk
information än data från de nationella hälsodataregistren. Detta öppnar upp för nya och
bättre möjligheter att följa upp läkemedel löpande med avseende på dess nytta, säkerhet
och kostnadseffektivitet. Liknande modeller för sekventiell uppföljning av läkemedel
har föreslagits på två andra center i världen, hos Sebastian Schneeweiss5, Harvard
Medical School, USA, och hos Til Stürmer6,7, University of North Carolina, USA. Vi
föreslår denna modell för svenskt bruk. I korthet går metoden ut på följande:
3.1.1 Inledningsfas
Projektet inleds med att en vetenskaplig styrgrupp tar fram ett studieprotokoll, där stor
energi läggs på att noggrant definiera studiesampel, datakällor, exponeringar,
jämförelseexponeringar, kovariater och utfall. En central uppgift på detta stadium är att
utveckla den kausala modell som sedan ligger till grund för modellbygget. Den modell
som byggs ska uttryckligen emulera en tänkt randomiserad klinisk prövning. De kausala
antagandena görs med hjälp av kausala diagram (DAGs, dagitty.net)8 för att minimera
potentiella källor till bias. Etikprövningsnämndens tillstånd för att genomföra studien
söks, liksom tillstånd från förvaltarna av alla datakällor som behövs i projektet, i
allmänhet landstingsregionala eller nationella myndigheter, men även privata
vårdgivarorganisationer kan komma i fråga. Denna fas genomförs i optimala fall innan
det nya läkemedlet når marknaden; en extraktion av data bör genomföras för att få
möjlighet att studera kvaliteten hos de data som är tänkta att användas i studien, och vid
behov modifiera protokollet. De statistiska modellerna för den sekventiella
kohortdesignen definieras, och en data management plan (DMP) och en statistisk
analysplan (SAP) fastställs. Innan nästa fas inleds förankras alla antaganden, protokollet
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och SAPen hos alla intressenter, modellen låses, protokollet offentliggörs9, och det
fastställs hur det löpande offentliggörandet av resultaten ska ske.
3.1.2 Extraktionsfas
Denna och nästa fas är cykliska, och upprepas inledningsvis med en frekvens som
förutbestämts i inledningsfasen, men som kan modifieras beroende på upptaget av
läkemedlet på marknaden och utifrån andra behov. Data extraheras ur de elektroniska
datakällorna (journalsystem, journaldatalager) och pseudonymiseras. Data kan i detta
steg även länkas till andra myndigheters hälsodata om frågeställningen kräver det. Data
genomgår sedan kvalitetskontroller, såsom logiska kontroller och analyser av
distributioner och extremvärden och saknade värden. Dessa är specificerade i DMP och
utförs på samma sätt vid varje dataextraktionscykel. Denna fas resulterar varje gång i en
data management-rapport och en analysdatabas.
3.1.3 Analysfas
Data analyseras i enlighet med SAPen. Modellen byggs med alla för tillfället
tillgängliga data, dvs med data från samtliga dittills genomförda dataextraktioner. En
propensity score (PS) för exponeringsgrupp och jämförelsegrupp anpassas till denna
datamängd utifrån den modell som de kausala antagandena i inledningsfasen
producerat. Denna PS används för att åstadkomma balanserade jämförelsegrupper, i
första hand genom viktning på PS. Detta ger maximal sampelstorlek, i kontrast till t ex
matchning på PS som leder till stort bortfall (matchning är en extrem form av viktning,
där endast vikten 0 eller 1 används). Modeller som endast är viktade på en PS kan ge
felaktiga spridningsmått. För att ge rätt spridningsmått till modellen använder vi en
dubbelrobust metod, och justerar alla modeller för alla kovariater (med en ridge-metod
för att undvika överanpassning i händelse av mycket små grupper), förutom att de alltså
ingår i analysvikten. Comparative effectiveness-analyser av effektivitet, säkerhet och
kostnader genomförs i enlighet med SAPen och offentliggörs på det sätt som bestämts i
inledningsfasen. Både så kallade intention-to-treat-analyser (all uppföljningstid för de
patienter som påbörjade en behandling ingår) och on-treatment-analyser (endast
uppföljningstid fram tills att den ordinerade behandlingen avslutas ingår) kan göras,
beroende på forskningsfråga. Ingen justering för multipel testning genomförs då
intentionen inte är att peka ut ett enstaka signifikant estimat. På grund av den stora
betydelsen av att åstadkomma balanserade jämförelsegrupper avseende alla kända
förväxlingsfaktorer (confounders), undersöks denna balans med hjälp av
standardiserade differenser10; vid obalans justeras även för de obalanserade variablerna.
Känslighet för potentiella okända förväxlingsfaktorer undersöks på ett standardiserat
sätt11. Dessa känslighetsanalyser offentliggörs tillsammans med resultatet på ett
prespecificerat sätt.
3.2 Genomförande i denna pilotstudie
3.2.1 Planerad jämförelsegrupp
Målsättningen var att jämföra Entresto med en behandling med samma kliniska
indikation, för att uppnå situationen att den förskrivande doktorn skulle ha haft samma
sannolikhet för att sätta in Entresto som att sätta in jämförelsebehandlingen. Om vi
lyckas uppnå denna utbytbarhet mellan grupperna, kan vi göra det kausala antagandet
att de två grupperna kan representera två kontrafaktiska omständigheter – att samtidigt
bli respektive inte bli behandlad med Entresto. Det är optimalt om det är nyinsättning av
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en behandling som används som indexhändelse för att definiera de båda grupperna; det
som måste efterliknas är en situation där en vårdgivare gör ett aktivt val mellan två
tillsynes likvärdiga behandlingar.
Ett alternativ skulle kunna vara att jämföra Entrestogruppen med en grupp som fick
påbörja behandling med en ACE-hämmare/ARB, eftersom jämförelsegruppen i
PARADIGM-HF-studien12 behandlades med ACE-hämmare, och eftersom de aktuella
amerikanska riktlinjerna13 anger Entresto som förstahandsläkemedel. Vi anser dock inte
detta vara en relevant jämförelse eftersom vi antar att de flesta svenska läkare under den
aktuella observationstiden har förskrivit Entresto till patienter som behövde
intensifierad behandling trots pågående behandling med högsta tolererbara dos av
åtminstone kombinationen av en betablockerare och en ACE-hämmare/ARB.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att jämföra Entrestogruppen med en grupp
som fick påbörja behandling med en aldosteronhämmare, eftersom dessa är på samma
nivå i de senaste brittiska riktlinjerna14.
I de senaste europeiska riktlinjerna rekommenderas Entresto till patienter som
behöver intensifierad behandling trots att de använder högsta tolererbara dos av en
betablockerare, en ACE-hämmare/ARB, och en aldosteronhämmare1. Vi antar att detta
är den riktlinje som är mest representativ för hur Entresto använts i Stockholmsregionen
under observationstiden.
För att maximera antalet tillgängliga jämförelsepatienter planerade vi att i denna
studie låta alla vara möjliga jämförelsepatienter som hade högsta tolererbara dos av en
betablockerare, en ACE-hämmare/ARB, och en aldosteronhämmare, och inledde
behandling med något av alternativen 1-4 nedan; dvs en blandning av andra-, tredje- och
fjärdehandsbehandlingar, beroende på vilka riktlinjer man överväger.
I sekundära jämförelser planerade vi att jämföra patienter som påbörjar
Entrestobehandling med patienter som påbörjar behandling med vart och ett av de fyra
jämförelsebehandlingarna nedan, i separata analyser, i de fall grupperna är tillräckligt
stora; samt att jämföra patienter som påbörjar Entrestobehandling med patienter som
påbörjar den tredje behandlingen av en betablockerare, en ACE-hämmare/ARB, och en
aldosteronhämmare, och har högsta tolererbara dos av de två andra behandlingarna.
Mot denna bakgrund planerade vi i denna studie att till den primära jämförelsen
använda följande jämförelsegrupp: Patienter som har högsta tolererbara dos av en betareceptorblockerare, en ACE-hämmare/ARB, och en aldosteronhämmare, och inleder
behandling något av följande:
1. Ivabradin
2. Digoxin
3. Implanterbar defibrillator (ICD)/sviktpacemaker (CRT)
4. Pulsatil levosimendanbehandling
Högsta tolererbara dos definierades som att en patient vid något tillfälle under de
senaste tre åren behandlats med läkemedlet, oavsett om läkemedlet fortfarande
användes vid indexdatum.
3.2.2 Slutgiltig jämförelsegrupp
Då tiden var knapp i detta projekt hade vi i designskedet inte kunskap om kvalitet och
täckning för data om de planerade jämförelsebehandlingarna. Därför gjordes den
slutliga definitionen av jämförelsegruppen efter att dataextraktion och kvalitetskontroll
av data om jämförelsebehandlingarna genomförts, men innan utfallen definierades. Det
visade sig att data om levosimendanbehandling inte höll den kvalitet som behövdes. För
att säkert kunna definieras som en planerad pulsatil levosimendanbehandling krävdes att
vårdtillfället var markerat som planerat (inte akut) och att en påbörjad

Titel
Kontinuerlig uppföljning av sakubitril/valsartan (Entresto) i klinisk rutinsjukvård
Utfärdare:
Thomas Cars och Johan Sundström

Pages
9 (25)
Datum
17-11-2018/1.0

levosimendaninfusion var markerad som avslutad. Detta uppfylldes i för låg
utsträckning och riskerade att leda till att planerade vårdtillfällen felaktigt räknades som
utfallshändelser. Denna behandling kunde därför inte användas som
jämförelsebehandling. Den statistiska analysplanen uppdaterades i enlighet med denna
modifiering.
Till den primära jämförelsen använde vi således följande jämförelsegrupp: Patienter
som har högsta tolererbara dos av en betablockerare, en ACE-hämmare/ARB, och en
aldosteronhämmare, och inleder behandling något av följande:
1. Ivabradin
2. Digoxin
3. Implanterbar defibrillator (ICD)/sviktpacemaker (CRT)
3.3 Utfall
3.3.1 Effektivitet
I Entrestos pivotala fas III studie, PARADIGM-HF, var det primära utfallet tid till
sjukhusvård för hjärtsvikt eller död av kardiovaskulär orsak. För att analysera
effektiviteten av Entresto i klinisk vardag valde vi att efterlikna utfallet från
PARADIGM-HF och anpassa det för våra observationella förutsättningar. Inom
studiens tidsram fanns inte möjlighet att beställa och sambearbeta data med
Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Vi modifierade därför utfallet från PARADIGMHF något och valde som primärt effektivitetsutfall tid till första sjukhusvård (inom
slutenvård) för hjärtsvikt eller död (oavsett orsak).
Som sekundärt utfall valde vi samma utfall som i PARADIGM-HF, tid till död
oavsett orsak.
Vi gjorde intention-to-treat-analyser som primära analyser, vilket är det vanligaste
valet om man vill studera om en behandling skiljer sig från en annan (superiority). Vi
gjorde också on-treatment-analyser som sekundära analyser, vilket är ett vanligt val om
man vill studera om två behandlingar är lika effektiva (non-inferiority).
3.3.2 Säkerhet
För att så långt som möjligt efterlikna ett av säkerhetsutfallen från PARADIGM-HF,
valde vi som primärt säkerhetsutfall i denna studie tid till första njursviktshändelse,
definierat som första sjukhusvistelse med en njursviktsdiagnos, dialys, minskning av
glomerulär filtrationshastighet (GFR) med minst 50 %; eller om GFR minskat med mer
än 30 ml/min hos patienter som hade ett GFR mindre än 60 ml/min efter index. I denna
analys inkluderades endast patienter som hade minst ett GFR-värde vid index. GFR
estimerades enligt den reviderade Lund-Malmöformeln15.

4 Data
Detta projekt görs inom ramen för Etikprövningslagen (2003:460) och Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Alla data hanteras i enlighet med General Data
Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). All information kommer
att lagras och analyseras i pseudonymiserad form.
4.1 Datakällor
För att kunna besvara projektets vetenskapliga frågeställningar med hög säkerhet har det
beslutats att använda data från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljningsdatabas
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(VAL), samt från följande vårdgivare inom SLL med journalsystemet TakeCare:
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB,
Södertälje Sjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Vårdbolaget
TioHundra.
4.2 Datatillgång
Efter etiskt godkännande av forskningsprojektet hos regionala etikprövningsnämnden i
Uppsala har enskilda skriftliga förfrågningar riktats till VAL och utvalda vårdgivare
relevanta för detta projekt (se 4.1 Datakällor). En sekretessprövning har genomförts
vilket i sin tur genererat i ett skriftligt beslut där respektive informationsägare gett sitt
tillstånd till projektet att använda efterfrågad data.
Förfrågan om datauttag påbörjades under mars 2018, full tillgång till data erhölls i
mitten av oktober 2018. Total tidsåtgång för att få tillgång till data var ca 7 månader.
4.3 Sammanfogning av data
Sammanfogning av data påbörjades när projektet fått skriftliga beslut från samtliga
informationsägare. Data har sammanfogats enligt följande process:
1. En studiepopulation baserat på patienter inom SLL med hjärtsvikt har selekterats
i VAL. Studiepopulationen har baserats på urvalskriterier specificerade i
studiens forskningsprotokoll samt i den etiska ansökan.
2. För denna studiepopulation har uppgifter inhämtats från VAL specificerade i
studieprotokollet samt i beslut från informationsägaren. I korthet har data från
VAL innefattat uppgifter om vårdkonsumtion i öppen- och slutenvård,
samsjuklighet vid hjärtsvikt samt läkemedel förskrivna och uthämtade på recept.
3. För studiepopulationen har därefter uppgifter inhämtats från journalsystemet
TakeCare i enlighet med studieprotokoll, etisk ansökan samt beslut från
vårdgivare. Uppgifter från TakeCare har inkluderat kliniska mätvärden och
resultat från laboratorietester relaterade till hjärtsvikt samt hjärtläkemedel
administrerade vid vårdinrättning.
4. Slutligen har data från VAL och TakeCare pseudonymiserats (samtliga
personnummer har ersatts med ett löpnummer eller motsvarande) med en
pseudonym unik för detta forskningsprojekt.
4.4 Skydd av informationen hos forskningshuvudmannen
När samtliga tillstånd och beslut funnits på plats och uppgifter från VAL och TakeCare
inhämtats och pseudonymiserats, har data lämnats ut till forskningshuvudmannen
Uppsala universitet. Denna utlämning av data har skett på ett krypterat medium där
access-uppgifter levererats i en separat försändelse. Vid utlämning av data inom ramen
för forskning överförs informationens sekretess till Uppsala universitet enligt
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) 11 kap 3 §. Uppsala universitet blir
därmed personuppgiftsansvarig för denna informationsmängd och en
personuppgiftsbehandling för detta projekt har upprättats hos Uppsala universitets
dataskyddsombud. Forskningsprojektet har även gjort en
informationssäkerhetsklassificering enligt Uppsala universitets rutiner som definierat
hur informationen ska skyddas hos forskningshuvudmannen.

5 Resultat
Analysarbetet inleddes med en databearbetningsfas som inkluderade följande tre delar:
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1. Kvalitetskontroll av data (samtliga variabler) och hantering av situationer där
data är orimliga, felaktiga eller saknas.
2. Skapande av analysvariabler specifika för detta forskningsprojekt
(specificerade i SAP).
3. Upprättande av en final analysdatabas.
Stora delar av detta arbete kunde automatiseras men manuell kontroll och hantering av
vissa data var nödvändigt för att få en hög kvalitet i analysdatabasen. Då datatillgången
tog längre tid är väntat utvecklades den statistiska analysplanen från preliminär till final
under loppet av några få veckor, under vilka vi kvalitetskontrollerade alla data och
fastställde alla definitioner och jämförelsegruppens sammansättning.
Utvecklingen av den statistiska analysplanen skedde enligt följande:
Version
1.0
2.0

Fastställd
5 november 2018
7 november 2018

3.0

15 november 2018

4.0

29 november 2018

Revisionshistorik
Ny version
Planerad jämförelsegrupp förändrades enligt
punkt 3.2.2 ovan
Förtydligande av definition av följande
kovariater: Antiarytmiska läkemedel,
betablockerare, ACEhämmare/angiotensinreceptorblockerare samt
aldosteroantagonist.
Förtydligande av on-treament definitionen
samt justering av säkerhetsutfallet
(njursviktshändelse) för att bättre harmonisera
säkerhetsutfallet i Entrestos pivotala studie
PARADIGM-HF.

5.1 Studiepopulation
Efter att data kvalitetskontrollerats och en final analysdatabas skapats, selekterades
studiepopulationen definierad i SAP och beskriven i punkt 3.2.2 ovan.
Inklusionsperioden för patienter som påbörjat behandling med Entresto valdes till 1
april 2016 (det datum då Entresto blev subventionerat av TLV) till 31 maj 2018. För att
få ett tillräckligt stort statistiskt beräkningsunderlag inkluderades jämförelsegruppen
över en större tidsperiod, 1 januari 2015 till 31 maj 2018. Om en jämförelsepatient
under denna tidsperiod påbörjade behandling med fler än en jämförelsebehandling (dvs.
ivabradin, digoxin eller CRT/ICD), inkluderades endast den första behandlingen som
påbörjades. Om en patient under studieperioden påbörjade både behandling med
Entresto och en jämförelsebehandling inkluderades endast Entrestobehandlingen.
Motivet till detta var att kunna inkludera så många Entrestopatienter som möjligt i
denna studie.
Totalt inkluderades 539 patienter som påbörjat behandling med Entresto och 556
jämförelsepatienter (som påbörjat antingen behandling med digoxin, ivabradin eller
CRT/ICD; Figur 1).
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Figur 1. Definition av studiepopulationen

5.2 Inklusionstakt
Även om vi i detta projekt på grund av väntetider endast hann med en extraktion av
data, och därmed hade alla data tillgängliga från början av studien, byggde vi ändå en
sekventiell uppföljningsmodell av Entresto och dess jämförelsegrupp, i enlighet med vår
föreslagna analysplan. Detta för att visa hur en kontinuerlig, sekventiell uppföljning kan
generera kunskap och evidens löpande (se 3.1.2 och 3.1.3 ovan). Med sekventiell
uppföljning menar vi här att vid varje analystillfälle inkluderas samtliga tillgängliga
patienter som påbörjat behandling med Entresto eller en jämförelsebehandling, och
analyser av utfall görs vid den tidpunkten. Efter en tid (tex. 3 eller 6 månader), när
ytterligare patienter påbörjat behandling och när ny information genererats i de kliniska
systemen, görs en ny analys, då baserat på samtliga patienter som inkluderats fram till
den tidpunkten. På så sätt blir studiepopulation större och större, uppföljningstiderna
längre, och analyserna mer säkra ju längre tiden går.
I denna studie delade vi upp inklusionen av studiepopulationen i 6
inklusionsperioder. Varje inklusionsperiod var 3 månader förutom den första perioden
som sträckte sig mellan 1 januari 2015 och 31 mars 2017. Motivet till en längre
inklusionsperiod i början var att få ett tillräckligt stort antal patienter som påbörjat
behandling med Entresto och jämförelsebehandlingar för att kunna beräkna meningsfull
statistik.
I Figur 2 presenteras inklusionstakt för Entresto och jämförelsebehandlingar. Som
beskrivet ovan ser vi att vi har tillgång till betydligt fler jämförelsepersoner i början av
studieperioden, men i takt med att fler och fler patienter initierar behandling med
Entresto jämnar detta ut sig över tid.
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Figur 2. Inklusionstakt av studiepopulationen
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5.3 Balans mellan behandlingsgrupperna
Inledningsvis säkerställdes jämförbarhet mellan Entresto- och jämförelsegrupperna vad
gäller de kovariater som identifierats vid framtagandet av den kausala modellen. Detta
åstadkoms enligt beskrivningen i 3.1.3 ovan.
Vi utvärderar balansen i varje inklusionsperiod; i denna rapport presenterar vi
uppnådd balans i den sista inklusionsperioden (dvs för hela studiesamplet; Tabell 1). I
den tredje kolumnen visas måttet standardiserad medelvärdesdifferens (SMD). Detta är
ett vedertaget mått för att utvärdera balans mellan studiegrupper. En SMD ≤0.1 för en
variabel visar att den statistiska modellen lyckats balansera den variabeln. Vi ser i
Tabell 1 att modellen lyckats åstadkomma balans i nästan alla kovariater.
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Tabell 1. Karakteristika vid indexdatum
Tabellen visar karakteristika för Entrestogruppen som den ser ut vid indexdatum, och
viktade karakteristika vid index för jämförelsegruppen (dvs analysvikter används för att
göra grupperna jämförbara; samma vikter används sedan i alla analyser)
Entresto
n=539
67.5 (11.3)

Jämförelsegrupp
n=556
67.5 (11.7)

Standardiserad
medelvärdesdifferens
0.002

16.9

20.1

0.09

Låg utbildning och inkomst

42.9

44.7

0.04

Medelhög utbildning och inkomst

14.3

16.4

0.06

Ålder, år
Kön, % kvinnor
Socioekonomisk grupp, %

42.9

38.9

0.08

Kroppsmasseindex, kg/m2

Hög utbildning och inkomst

28.0 (5.4)

28.2 (6.2)

0.04

Duration av hjärtsvikt, år

4.6 (8.3)

4.3 (8.9)

0.06

Förmaksflimmer, %

50.8

52.8

0.04

SA- eller AV-block, %

14.8

15.3

0.01

Andra arytmier, %

21.7

26.3

0.11

Klaffsjukdom, %

14.7

14.7

0.00

Stroke, %

9.8

10.7

0.03

Diabetes (typ I och II), %

32.8

32.7

0.004

Tyroideasjukdom, %

4.8

3.6

0.06

Leversjukdom, %

1.5

1.6

0.01

Lungsjukdom (allvarlig), %

1.9

1.2

0.05

14 (16)

15 (16)

0.002

1 (6)

1 (6)

0.04

Samsjuklighet

Hälso- och sjukvårdskonsumtion*
Öppenvårdsbesök, n
Slutenvårdsdygn för hjärtsvikt, n
Läkemedelsbehandling**
ACE-hämmare/ARB, %

78.7***

83.6

0.12

Mineralreceptorantagonister, %

70.5

67.5

0.07

Betablockerare, %

88.3

87.9

0.01

Statiner, %

59.0

56.6

0.05

Kalciumantagonister (kärlselektiva), %

8.3

9.1

0.03

Systoliskt blodtryck, mmHg

120.0 (16.0)

120.6 (15.0)

0.04

Hjärtfrekvens, slag/minut

72.9 (12.9)

71.8 (12.9)

0.08

Glomerulär filtrationshastighet,
mL/min/1,73 m2
Grad av sviktsymtom (NYHA-klass), %

58.5 (18.9)

58.01(17.3)

0.02

I

6.5

5.6

0.04

II

48.6

52.9

0.09

III

42.1

39.7

0.05

IV

2.8

1.8

0.06

Kliniska mätvärden
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5.9

0.09

40-49, %

6.1

5.9

0.01

30-39, %

35.6

34.8

0.02

<30, %

54.2

53.4

0.02

Kalium, mM

4.32 (0.34)

4.30 (0.33)

0.04

NT-proBNP, ng/L

1995 (3553)

2018 (4110)

0.10

Laboratorievärden

Data är antal, %, medelvärde (standardavvikelse), eller median (interkvartilavstånd) för skevt fördelade
variabler (duration av hjärtsvikt, antal öppenvårdsbesök, antal slutenvårdsdygn för hjärtsvikt, och NTproBNP). * Hälso- och sjukvårdskonsumtion beräknas under de senaste 15 månaderna före index; **,
Baseras på mängd uthämtat läkemedel som vi antar räcker över indexdatum; ***, Analys av läkemedel
som presenteras i denna tabell avser behandling fram till indexdatum, Entrestopatienter förväntas sluta
med ACE-hämmare/ARB när de påbörjar Entrestobehandlingen; ACE, angiotensin-converting enzyme;
ARB, angiotensinreceotprblockerare; NYHA, New York Heart Association; NT-proBNP, N-terminalt
fragment av pro-brain natriuretic peptide. Följande variabler hade saknade värden vid indexdatum (andel
saknade värden inom parentes): kroppsmasseindex (45%), systoliskt blodtryck (14%), hjärtfrekvens
(27%), glomerulär filtrationshastighet (15%), grad av sviktsymtom (NYHA-klass) (48%), vänster
kammares ejektionsfraktion (57%), kalium (19%) samt NT-proBNP (34%). Saknade värden fylldes i med
sk multipel imputation, som är den mest rekommenderade tekniken för att hantera saknade data. I detta
projekt imputerades de saknade värdena 100 gånger.

5.4 Effektivitet och säkerhet av Entresto
Under hela studieperioden inkluderas totalt 539 patienter som påbörjat behandling med
Entresto och 556 patienter som påbörjat någon av jämförelsebehandlingarna.
Sammantaget bidrog Entrestogruppen med 332 person-år och jämförelsegruppen med
608 person-år. Anledningen till att det var betydligt fler person-år i jämförelsegruppen
var att jämförelsepatienter inkluderades över en större tidsperiod (se punkt 5.1).
Medeluppföljningstiden för patienter med Entresto var 225 dagar (median 172 dagar)
och 399 dagar (median 383 dagar) för jämförelsegruppen. Antalet händelser för det
primära effektivitetsutfallet (första händelse av slutenvård för hjärtsvikt eller död) var
142 i Entrestogruppen och 155 i jämförelsegruppen. Insjuknandetakten var liknande i
båda grupperna (Figur 3 och 4); hazardkvoten var 1,12 (95% konfidensintervall 0,80–
1,58). I en sekundär on-treatment analys var hazardkvoten liknande (1,08; 0,74–1,59).
Inte heller för det sekundära effektivitetsutfallet (död) sågs någon säker skillnad mellan
grupperna (Figur 5); hazardkvoten var 1,02 (95% konfidensintervall 0,53–1,93). I Figur
6 presenteras hazardkvot för studiens primära säkerhetsutfall (njursvikt). I de första
inklusionsperioderna observerades instabila estimat (mycket vida konfidensintervall) för
att sedan stabiliseras mot de senare inklusionsperioderna. I den sista perioden vara
hazardkvoten 0,81 (95% konfidensintervall 0,43–1,54).
I Figur 4 presenteras en hazardkvot per inklusionsperiod för studiens primära
effektivitetsutfall mellan Entrestogruppen och jämförelsegruppen. Estimatet ligger nära
1 i alla inklusionsperioder. Till en början, när endast ett fåtal individer har använt
Entresto, är konfidensintervallen mycket vida, dvs de statistiska modellerna är osäkra.
Som väntat blir konfidensintervallen allt smalare över tid, som ett resultat av att fler
patienter inkluderas över tid, uppföljningstiderna blir längre, och analyserna därmed
statistiskt säkrare.
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Figur 3. Viktad Kaplan-Meier kurva över insjuknandetakt i studiens
primära utfall, slutenvård för hjärtsvikt eller död i Entrestogruppen och
jämförelsegruppen

Figur 4. Hazardkvot för studiens primära utfall, slutenvård för hjärtsvikt
eller död i Entrestogruppen och jämförelsegruppen
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Hela studieperioden sträckte sig från 1 januari 2015 till 31 maj 2018. Varje
inklusionsperiod var 3 månader förutom den första perioden som sträckte sig mellan 1
januari 2015 och 31 mars 2017.
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Figur 5. Hazardkvot för studiens sekundära utfall, död (oavsett orsak) i
Entrestogruppen och jämförelsegruppen

Figur 6. Hazardkvot för studiens primära säkerhetsutfall, tid till första
njursviktshändelse i Entrestogruppen och jämförelsegruppen
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Hela studieperioden sträckte sig från 1 januari 2015 till 31 maj 2018. Varje
inklusionsperiod var 3 månader förutom den första perioden som sträckte sig mellan 1
januari 2015 och 31 mars 2017.

6 Diskussion och slutsats
6.1 Effektivitet och säkerhet för Entresto i jämförelse med annan
etablerad jämförbar behandling
I denna studie som jämförde alla patienter i SLL som under studieperioden påbörjade
behandling med Entresto med liknande patienter som påbörjade andra behandlingar,
sågs ingen säker skillnad mellan grupperna avseende det primära effektivitetsutfallet
(första händelse av slutenvård för hjärtsvikt eller död), det sekundära effektivitetsutfallet
(död), eller det primära säkerhetsutfallet (första njursviktshändelse). Studietiden och
antalet utfallshändelser var för begränsade för att kunna dra statistiskt säkerställda
slutsatser, och vi föreslår en förlängning av uppföljningen för att kunna ge säkrare
estimat. Studien kunde åstadkomma jämförbara analysgrupper, och kunde använda data
om läkemedelsbehandling given i öppen- och slutenvård, data om kirurgiska ingrepp,
och data från klinisk fysiologi och klinisk kemi för definition av inklusionskriterier,
jämförelsegrupper, kovariater och utfallshändelser.
6.2 Allmänna reflektioner kring metodiken
En RCT är det bästa sättet vi har för att besvara frågor om efficacy, dvs vilken effekt en
behandling har under optimala förutsättningar. Denna effekt är bara delvis realiserbar i
verkligheten eftersom målpopulationen skiljer sig från samplet i RCTn. Detta gör att
resultat från RCT och RWD comparative effectiveness-studier kan förväntas skilja sig
åt, olika mycket i olika kliniska miljöer; metoder för estimering av realiserbar effekt
från en RCT är ett pågående forskningsfält. Säkerheten hos ett nytt läkemedel så som
det observeras i en RCT kan också förväntas skilja sig från utfallet i verkligheten, RCT
är i allmänhet inte tillräckligt stora och av tillräckligt lång duration för att upptäcka
ovanliga och sena biverkningar.
Det är viktigt att notera att både en RCT och en RWD comparative effectivenessstudie kan användas för att försöka besvara samma frågor om kausalitet. Väl utförda
strävar båda studiedesignerna efter att efterlikna två kontrafaktiska omständigheter, dvs
där man samtidigt både exponerar och inte exponerar samma personer för den nya
behandlingen. Eftersom detta är omöjligt är båda studiedesignerna approximationer. I en
välgjord RCT är allokeringen till de båda exponeringsgrupperna garanterat fri från bias,
men slumpen kan ändå göra så att grupperna inte är helt identiska. I en välgjord
comparative effectiveness-studie går det att göra exponeringsgrupperna närmast
identiska avseende alla uppmätta variabler. En viktig begränsning är att denna
allokering inte är garanterat biasfri, men argument kan framföras för gruppernas
utbytbarhet, och den kan testas. I en comparative effectiveness-studie bör man göra
kausala antaganden och använda dessa för att designa studien och försöka besvara
kausala frågor16. Detta förhållningssätt är kärnan i vår metod.
De två studiedesignerna lyckas i allmänhet svara på kausala frågor med olika
framgång och säkerhet; därför ger GRADE-systemet RCT högt evidensvärde (A) som
utgångspunkt, och comparative effectiveness-studier lågt evidensvärde (C) som
utgångspunkt. En observationsstudie kan få högre evidensvärde om de observerade
effekterna är stora, uppvisar dos-responssamband, och studien handskats väl med
förväxlingsfaktorer (confounding). Många kliniska behandlingsriktlinjer grundar sig i
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stor utsträckning på nivå C-evidens. Myndigheter kan använda sig av comparative
effectiveness-studier för beslut, oavsett om resultaten styrker eller motsäger tidigare
resultat. Ett exempel är beslutet i Norge om fortsatt subvention av kandesartan, baserat
på en studie av svenska primärvårdsjournaldata i kombination med andra offentliga
register17. Myndigheter kan också använda sig av designen för beslut om
tillbakadragande av en produkt, som till exempel när FDA drog tillbaka alla
läkemedels-kranskärls-stent baserat på resultaten av en studie i ett svenskt
kvalitetsregister i kombination med offentliga register18.
6.3 Utvärdering av datatillgången i detta projekt
I detta projekt tydliggjordes behovet av att efter en första dataextraktion studera datas
tillförlitlighet innan modellen låses. Detta görs optimalt strax innan det nya läkemedlet
finns tillgängligt på marknaden, för att man ska få aktuell information om
jämförelsebehandlingarna men inte ska kunna ledas av utfallshändelserna när man
fastställer modellen. Då datatillgången dröjde i detta projekt var vi tvungna att göra
denna tillförlitlighetsstudie och fastställa modellen när vi redan hade information om
utfallen i databasen, men utan att ledas av den informationen. Om man hamnar i den
situationen att balansen mellan grupperna behöver justeras när data om det nya
läkemedlet redan finns, måste man vidta åtgärder för att blinda analytikerna för
utfallshändelserna.
Den försenade datatillgången gjorde att vi inte hann med alla analyser som
specificerats i den statistiska analysplanen. Projektet kommer efter denna rapport att
publiceras som en eller flera vetenskapliga publikationer; i dessa kommer större
utrymme att kunna ges till vetenskapliga detaljer och känslighetsanalyser, och alla de
prespecificerade analyserna kommer att ingå i dessa publikationer. Vi ämnar också göra
uppföljande analyser, då resultatet av den primära analysen i denna studie var ett estimat
som inte låg obetydligt långt från 1,0 och konfidensintervallen fortfarande var vida vid
avrapporteringstillfället.
Det som fungerade bra var det strukturerade arbetet med studieprotokoll,
ansökningar, kausala antaganden och modellbygge. Det som kan förbättras är tiden från
ansökan till beslut om datatillgång hos informationsägarna. Processerna hos de olika
informationsägarna ser olika ut och ställvis tycks osäkerhet råda om hur processerna ser
ut eller bör se ut. Det kan delvis vara ett resultat av att GDPR infördes under
dataextraktionsfasen. För att säkerställa att data kan användas för maximal patientnytta i
rätt tid framöver är det dels viktigt att den som ansöker om datatillgång uppfyller högt
ställda krav om informationssäkerhet (ISO27001- Ledningssystem för
informationssäkerhet), har etiskt tillstånd för en tydlig frågeställning, och har en tydlig
motsvarande databegäran; men det är lika viktigt att datatillgången expedieras när detta
är uppfyllt och att informationsägarna vet vilka krav som gäller.
För att säkerställa att rätt uppföljning görs i rätt tid av nya läkemedel i framtiden
föreslår vi följande ramverk:
6.4 Förslag på nationellt ramverk för strukturerad kontinuerlig
utvärdering av nya läkemedel
För att säkerställa effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet hos läkemedlen på den
svenska marknaden föreslår vi här ett nationellt ramverk för strukturerad kontinuerlig
utvärdering av nya läkemedel, där följande steg ingår:
1. TLV, Läkemedelsverket och NT-rådet (TLV/ LV/NT) kravställer vilka
parametrar som ska utvärderas, i allmänhet effektivitet, säkerhet, kostnader.
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2. Överenskommelse om leverabler och tidsplan träffas mellan TLV/LV/NT och
läkemedelsföretaget.
3. Läkemedelsföretaget medverkar i designen av uppföljningsstudien enligt
SENCE-modellen efter en första extraktion av data.
4. TLV/ LV/NT godkänner studiedesignen.
5. Protokollet låses och offentliggörs och uppföljningen startar.
6. Resultaten av modellen offentliggörs kontinuerligt, till TLV/ LV/NT,
läkemedelsföretaget och allmänheten, med intervall som styrs av det förväntade
upptaget av behandlingen, detta kan justeras under gång beroende på faktiskt
upptag.
7. Modellen följs tills stabila estimat nåtts.
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11 Appendix
Extrafigur 1. Oviktad Kaplan-Meier kurva över studiens primära utfall,
slutenvård för hjärtsvikt eller död, i Entrestogruppen och
jämförelsegruppen

Extrafigur 2. Oviktad Kaplan-Meier kurva över insjuknandetakt i studiens
primära utfall, slutenvård för hjärtsvikt eller död, i Entrestogruppen,
uppdelat på de olika inklusionsperioderna.
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Extrafigur 3. Oviktad Kaplan-Meier kurva över insjuknandetakt i studiens
primära utfall, slutenvård för hjärtsvikt eller död, i jämförelsegruppen,
uppdelat på de olika inklusionsperioderna.

