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ALLMÄNT OM LÄKEMEDELSGRUPPEN
ATC-kod:
Godkända indikationer:
Övriga diagnoser på
vilka ett eller ﬂera
läkemedel också
används:

N02 C (samt N02 B A51, Migpriv)
Akut behandling av migrän med eller utan aura
(och vissa andra men liknande skrivningar).
Ortostatism, symtom som yrsel, svimning eller
liknande som beror av otillräcklig blodtillförsel till
hjärnan, till exempel då man reser sig hastigt upp.
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Därför gör LFN en genomgång
När vi ﬁck nya regler för subvention i oktober 2002 var det inte praktiskt
möjligt att på en gång pröva alla läkemedel enligt de nya reglerna. LFN
gör nu en genomgång av cirka 2 000 läkemedel för att se om de ska vara
subventionerade även i framtiden. Vart och ett av läkemedlen kommer att
prövas enligt de nya reglerna och kommer antingen att behålla eller förlora
sin subvention. Syftet är att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt av varje
skattekrona som går till läkemedel. Vi sorterar ut de läkemedel som inte ger
tillräcklig nytta ställd i relation till vad de kostar. Men det innebär inte att vi bara
ska ha billiga läkemedel i förmånssystemet. Har läkemedlet positiva effekter
på människors hälsa och livskvalitet och på samhällsekonomin i stort, då
får det också kosta. Vi ska vid beslut om subvention av ett läkemedel bland
annat bedöma om det är kostnadseffektivt, vilket alltså innebär att vi väger
nyttan av läkemedlet mot kostnaden. Vi ska också ta in andra principer i vår
bedömning: behovs- och solidaritetsprincipen som innebär att de som har
de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra
patientgrupper, liksom människovärdesprincipen som innebär att vården ska
respektera alla människors lika värde. I genomgången prövar vi läkemedlen
sjukdomsområde för sjukdomsområde. Totalt omfattar genomgången 49
läkemedelsgrupper och turordningen bestäms av hur stort försäljningsvärdet
var i respektive grupp under 2003. De läkemedel som sålde för mest kommer
först. De två första grupperna, läkemedel mot migrän och läkemedel mot
syrarelaterade symtom, är dock pilotgrupper som valts utifrån andra kriterier.
Innan beslut fattas genomför vi ett omfattande utrednings- och analysarbete av
data om medicinsk effekt och kostnadseffektivitet som vi ber företagen skicka
in om sina läkemedel. Vi går också igenom den vetenskapliga medicinska
och hälsoekonomiska litteratur som ﬁnns för den grupp av läkemedel som
granskas. Vidare behöver vi ibland konstruera egna hälsoekonomiska modeller.
Varje genomgång avslutas med att vi publicerar en slutrapport. Rapporten
innehåller bland annat en redovisning av kunskapsläget om den aktuella
gruppen. Om det är möjligt redovisar nämnden dessutom en värdering
av enskilda läkemedels kostnadseffektivitet. Till rapporten gör vi även en
sammanfattning som trycks separat.
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1. Sammanfattning
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har gått igenom läkemedel vars
huvudsakliga användningsområde är behandling av migrän. Vi har gjort en
djupare analys av de mest moderna av dessa läkemedel, de så kallade
triptanerna och bland dem endast värderat tabletterna. Vi har också granskat
de äldre migränspeciﬁka läkemedlen som exempelvis ergotamin, pizotifen och
acetylsalicylsyra + metoklopramid.
Det ﬁnns också ﬂera andra läkemedel som inte bara används för att
behandla migrän, som antiinﬂammatoriska läkemedel mot smärta och
betablockerare. Här har det inte har varit möjligt att avgöra hur användningen
fördelar sig på olika sjukdomar och därför har dessa läkemedel inte
kunna granskas i genomgången. Inte heller de receptfria värktabletterna
har granskats noggrannare,eftersom de sedan tidigare inte omfattats av
läkemedelsförmånen.
Migränläkemedlen sålde för drygt 340 miljoner kronor år 2004 och
tablettformen av triptanerna stod för 70 procent av marknaden. Om man
räknar in triptanerna i alla olika former stod de för hela 93 procent av
marknaden. Tre fjärdedelar av dessa läkemedel skrivs ut till kvinnor.
Detta är en sammanfattning av resultaten från genomgången och av den
slutrapport som innehåller de kunskaper vi samman-ställt, de beslut vi fattat
och den värdering vi gjort av de olika produkterna inom migrängruppen.
LFN har beslutat att
·
inte längre subventionera läkemedlet Imigran 100 mg,
·
bevilja det nya läkemedlet Imigran Novum 100 mg subvention till ett
pris som är 42 procent lägre än priset för Imigran 100 mg,
·
sänka priset på läkemedlet Naramig 2,5 mg med 14 procent.
Läkemedelsverket har godkänt att Imigran och Imigran Novum är utbytbara
mot varandra. Det betyder i praktiken att Apoteket kommer att lämna ut
Imigran Novum eftersom priset är avsevärt lägre.
Övriga granskade migränläkemedel i genomomgången har fått behålla sin
subvention.
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Resultat och slutsatser
Migrän är en sjukdom som innebär mycket lidande och som ofta gör det
svårt att leva ett normalt liv. Det är därför angeläget att subventionera
läkemedel mot migrän. Migrän kostar samhället minst en miljard kronor per år.
Obehandlade eller dåligt behandlade migränattacker är samhällsekonomiskt så
dyra att det lönar sig att så snabbt som möjligt hitta en fungerade behandling.
Ju svårare migrän patienten har, desto mer kostnadseffektivt är det att satsa på
en effektiv behandling tidigt.
LFNs genomgång av migränläkemedel innebär att samhället redan under
2005 kan göra en besparing på 42 miljoner kronor utan att enskilda patienter
drabbas. Vi får med andra ord ut mer hälsa för de pengar som vi lägger ned
på migränläkemedel. Därmed frigörs resurser som kan användas för andra
insatser inom hälso- och sjukvården. För att ge ett exempel på hur stor
besparingen är, skulle vi med samma pengar kunna behandla ytterligare cirka
63 000 migrän-patienter med triptaner. I dag betalar subventionerna cirka 80
procent av migränläkemedlen och patienten de resterande 20 procenten.
Triptanerna är som grupp tillräckligt kostnadseffektiva för att ingå i
läkemedelsförmånerna men granskningen visar att inget av läkemedlen har
sådana fördelar framför de andra att det kan subventioneras till ett avsevärt
högre pris. Det är emellertid värdefullt att ha tillgång till ett antal olika triptaner,
eftersom effekt och biverkningar kan variera från patient till patient. För
patienter som redan tar ergotamin, får adekvat smärtlindring och är nöjda med
produkten är det dock inte kostnadseffektivt att byta till en triptan.
Eftersom effekterna och priserna för triptanerna ligger relativt nära varandra
är det svårt att värdera dessa produkter inbördes. Den dokumentation som
ﬁnns tillgänglig idag består av såväl direkta jämförelser mellan triptanerna som
metaanalyser. Vi har, baserat på denna dokumentation, gjort analyser för att
jämföra kostnadseffektiviteten mellan tablettformerna av de olika triptanerna.
Baserat på de priser som gäller i februari 2005 visar våra analyser att:
•
•

•

Maxalt (rizatriptan) 10 mg framstår som det mest kostnadseffektiva valet.
Relpax (eletriptan) 40 mg skulle kunna vara det mest kostnadseffektiva valet, men det gäller bara under vissa förutsättningar.
Det ﬁnns brister i dokumentationen, då det saknas jämförande
studier av god kvalitet.
Det är svårt att se någon kostnadseffektiv användning av Imigran
(sumatriptan) 100 mg om priset är högre än priset för övriga
produkter men till Imigrans fördel talar den överlägsna kliniska

      

•

•

•

•
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erfarenheten, den omfattande dokumentationen samt den breda
tillgången på olika beredningsformer.
Den rekommenderade startdosen för Zomig (zolmitriptan) är 2,5
mg, men sett ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv framstår 5 mg som
en lämpligare dos att börja med.
Relpax (eletriptan) 80 mg är på grund av sitt höga pris inte ett
kostnadseffektivt förstahandsalternativ men kan vara värdefullt
för patienter som inte blir hjälpta av någon annan triptan.
Naramig (naratriptan) 2,5 mg är ett andrahandsalternativ och ska bara
användas om priset inte är högre än för Almogran (almotriptan)
12,5 mg.
Det ﬁnns ingen anledning att omvärdera de behandlingsalternativ som
idag är andrahandsval bland triptanerna eftersom de inte är
kostnadseffektiva som förstahandsval. Detta gäller Relpax (eletriptan)
20 mg och 80 mg, (Naramig) naratriptan 2,5 mg och Maxalt
(rizatriptan) 5 mg.

Migrän och dess behandling
Migrän är en kronisk form av huvudvärk som inträffar sporadiskt och som
förekommer hos drygt tio procent av befolkningen. Kvinnor drabbas ungefär
tre gånger så ofta som män. Att migrän drabbar någon första gången efter 4050 års ålder är ovanligt och både antal drabbade i befolkningen (prevalens)
och sjukdomens svårighetsgrad varierar med bland annat ålder. Antalet anfall
kan vara mycket olika för olika individer men inträffar i snitt mellan åtta och
tolv gånger per år. Migrän har i allmänhet en påtagligt negativ inverkan på
patientens livskvalitet och migrän kostar samhället minst en miljard kronor per
år. Huvuddelen av kostnaderna är så kallade indirekta kostnader, i första hand
orsakade av frånvaro från arbetet och minskad produktivitet på arbetet.
Idag behandlas migrän ofta enligt en vedertagen behandlingstrappa, där
såväl förebyggande åtgärder som receptfria och receptbelagda läkemedel har
sin plats. Många migränpatienter, särskilt de med lindrigare sjukdom, klarar sig
bra med en annan behandling än läkemedel eller med receptfria läkemedel.
För dem som har svårare problem ﬁnns det äldre migränspeciﬁka preparat
som till exempel ergotamin och acetylsalicylsyra + metoklopramid. De nyare
migränläkemedlen, de så kallade triptanerna, rekommenderas till patienter
som inte blir hjälpta av andra läkemedel och de har idag en mycket stor del av
marknaden för migränläkemedel.
Sex olika triptaner ﬁnns tillgängliga i Sverige: Almogran (almotriptan),
Relpax (eletriptan), Naramig (naratriptan), Maxalt (rizatriptan), Imigran
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(sumatriptan) och Zomig (zolmitriptan). En sjunde, Migard (frovatriptan), är
godkänd av Läkemedelsverket, men marknadsförs inte. Imigran och Zomig
ﬁnns som nässpray; Imigran dessutom som stolpiller (suppositorium) och
penna för injektion under huden (subcutan injektion). Maxalt och Zomig
har också ett alternativ med tabletter som smälter i munnen. Hur man väljer
att ge läkemedlet beror på hur svåra migränanfallen är och på vilka övriga
migränsymtom som förekommer. Vid svårt illamående med kräkningar är
injektion under huden, nässpray eller stolpiller bättre alternativ än tablett men
även en munsönderfallande tablett kan användas.
Inom andra läkemedelsgrupper ﬁnns också produkter som används för
att behandla migrän, som smärtstillande antiinﬂammatoriska läkemedel och
betablockerare.
Vilken dokumentation ﬁnns?
Litteratursökningen inriktas på att identiﬁera välgjorda systematiska översikter
och direkt jämförande studier mellan minst två olika läkemedel. I andra hand
används resultat från metaanalyser.
Vi har vid denna sökning identiﬁerat tre systematiska genomgångar som är
gjorda av Oregon Evidence-based Practice Center vid Oregon Health & Science
University (OHSU), [1], Basque Ofﬁce for Health Technology Assessment,
Health Department Basque Government (Osteba) [2] och Duke Center for
Clinical Health Policy Research: Prepared for the Agency for Health Care Policy
and Research (Duke) [3] och fyra metaanalyser [4], [5], [6] och [7].
Värdering av klinisk effekt
Om de olika triptanerna och deras kliniska effekt ﬁnns det idag en omfattande
dokumentation. Flera metaanalyser har utförts för att jämföra resultaten från de
olika, enskilda studierna. Det ﬁnns relativt mycket information om hur de olika
tablettberedningarna av triptanerna förhåller sig mot sumatriptan, men antalet
direkta jämförelser mellan de övriga preparaten är begränsat.
LFN tar störst hänsyn till effektmåttet smärtfrihet efter två timmar vid
värderingen av klinisk effekt hos de olika triptanerna. Vi baserar i första hand
vår värdering av effekter och biverkningar på resultat från de direkt jämförande
studier som ﬁnns och som håller acceptabel kvalitet. För att kunna få en mer
fullständig bild används därefter de resultat som presenterats i en metaanalys
som Ferrari och medarbetare gjort [4] och data från andra jämförande studier
[5], [6] och [7] har använts för att undersöka om data från Ferrari är robusta.
Effekt och biverkningar för de äldre migränspeciﬁka läkemedlen är sämre
dokumenterade. Bland triptanerna är det bara de olika tabletterna som är väl
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dokumenterade och då i jämförelse med varandra. Genomgången behandlar
framför allt tablettformen av triptanerna där deras kostnadseffektivitet
värderas. Detta beror på att dessa läkemedel är mest använda, har det största
försäljningsvärdet och att det saknas utvärderingar av vilken som är mest
kostnadseffektiv.
Värdering av hälsoekonomisk dokumentation
De första fyra stegen i behandlingstrappan har inte utvärderats inom ramen
för denna genomgång. Kostnadseffektiviteten för de äldre migränspeciﬁka
läkemedlen är dåligt dokumenterad, speciellt i relation till de tidigare stegen i
behandlingstrappan. Vi bedömer dock att de är kostnadseffektiva.
En central fråga är om det är möjligt att dra några slutsatser rörande
kostnadseffektiviteten hos triptanerna jämfört med de äldre migränspeciﬁka
läkemedlen. Genomgången av litteraturen visar att triptanerna som grupp är
kostnadseffektiva jämfört med traditionell behandling, inklusive ergotamin.
Det ﬁnns ett stort värde i att ha tillgång till ett antal olika triptaner på grund
av att effekten och biverkningarna kan variera påtagligt från individ till individ.
Litteraturen behandlar dock inte frågan om hur många triptaner som behövs
på marknaden för att ge så många personer med migrän som möjligt lämplig
behandling. Sannolikt är den extra nyttan av en ytterligare en triptan avtagande.
En annan central fråga är om det är möjligt att dra några slutsatser rörande
kostnadseffektiviteten hos olika tabletterna av triptanerna jämfört med
varandra. Det ﬁnns inte någon hälsoekonomisk analys av triptaner som
helt svarar mot våra behov, det vill säga anlägger ett samhällsekonomiskt
perspektiv, tar hänsyn till svenska förhållanden och jämför alla relevanta
alternativ, det vill säga de olika triptantabletterna.
Hälsoekonomisk analys
Av just nämnda orsaker har vi konstruerat en egen hälsoekonomisk modell
för att bättre kunna besvara frågan om vilken triptantablett (eller vilka) som är
mest kostnadseffektiv att använda från ett samhällsekonomiskt perspektiv, när
en patient i Sverige har nått det steg i behandlingstrappan då en triptan bör
övervägas. De viktigaste resultaten ﬁnns i början av denna sammanfattning.

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?
När LFN beslutar om ett läkemedel ska subventioneras ska vi bland annat
bedöma om läkemedlet är kostnadseffektivt. Eller enklare uttryckt om
läkemedlet är prisvärt – det vill säga om behandling med läkemedlet kostar
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en för samhället rimlig summa pengar i förhållande till de hälsovinster
som läkemedlet ger. Hur stor läkemedelsnotan är alltså inget bra mått
på om vi använder tillräckligt mycket och rätt läkemedel. De viktiga är i
stället att användningen av ett läkemedel är kostnadseffektiv, inte bara för
sjukvården, utan för samhället i stort. Att ta reda på hur kostnadseffektivt
ett läkemedel är ger oss ett underlag för att kunna prioritera och därmed
använda resurserna på bästa sätt.Vad betyder det då att användningen av ett
läkemedel är kostnadseffektiv? För det första betyder det inte att alla billiga
läkemedel är kostnadseffektiva, medan dyra inte är det. När man räknar ut
om ett läkemedel är kostnadseffektivt, lägger man först ihop alla kostnader
som är förknippade med att använda läkemedlet. Det är först och främst
priset på produkten. Men kostnader kan också uppstå om patienten måste
besöka läkare för att få läkemedlet, eventuella ytterligare sjukvårdinsatser
som krävs, de biverkningar som läkemedlet eventuellt medför med mera.
Sen väger man denna totala kostnad mot den nytta läkemedlet för med sig,
främst i form av bot, lindring och ökad livskvalitet för patienten. Men man
räknar också in att användningen av läkemedlet kanske innebär besparingar
på andra ställen inom sjukvården genom att patienten inte behöver besöka
läkare så ofta, slipper läggas in på sjukhus, opereras med mera. Det räcker
dock inte för att få ett samhällsperspektiv. Vi väger också in om läkemedlet
gör att patienten kan arbeta och försörja sig och bidra till vårt gemensamma
välstånd i stället för att vara sjukskriven och kanske förtidspensioneras. Här
hamnar vinsterna både hos den enskilde, i produktionen och hos staten som
slipper utgifter för sjukskrivning och förtidspensioneringar. Om patienten är
äldre kanske användningen leder till att hon klarar sig bättre själv utan så
mycket hjälp från kommunens äldreomsorg eller av anhöriga. Det är också
en samhällsekonomisk vinst som sätts på plussidan i en kostnadseffektivit
etsanalys. Ibland händer det att de goda effekterna av ett läkemedel är så
stora att de helt väger upp alla kostnader. Då säger man att behandlingen
är kostnadsbesparande. Men så höga krav ställer vi inte för att anse att
användningen av ett läkemedel är kostnadseffektiv, det vill säga har en
rimlig kostnad ställd i relation till effekten och därför bör subventioneras. Att
människor blir friska, slipper ha ont och kan leva ett mer normalt liv genom att
ta ett läkemedel har ett stort värde som vi är beredda att betala för.
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2. INLEDNING
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) gör en genomgång av cirka 2 000
läkemedel för att se om de ska vara subventionerade även i framtiden. Detta
gör vi för att det inte var praktiskt möjligt att på en gång pröva alla läkemedel
enligt de nya reglerna när dessa trädde ikraft i oktober 2002. Vart och ett av
läkemedlen kommer att prövas enligt de nya reglerna och kommer antingen
att behålla eller förlora sin subvention. Syftet är att vi ska få ut så mycket hälsa
som möjligt av varje skattekrona som går till läkemedel.
I genomgången prövar vi läkemedlen sjukdomsområde för sjukdomsområde. Totalt omfattar genomgången 49 läkemedelsgrupper och turordningen
bestäms av hur stort försäljningsvärdet var i respektive grupp under 2003. De
läkemedel som sålde för mest kommer först. De två första grupperna, läkemedel mot migrän och läkemedel mot syrarelaterade symtom, är dock pilotgrupper som valts utifrån andra kriterier.
Denna gång har vi gått igenom läkemedel vars huvudsakliga användningsområde är behandling av migrän. Vi har gjort en djupare analys av de mest
moderna av dessa läkemedel, de så kallade triptanerna och bland dem främst
värderat tabletterna, men vi har också granskat de äldre migränspeciﬁka läkemedlen som exempelvis ergotamin, pizotifen och acetylsalicylsyra + metoklopramid.
Genomgången har inneburit ett omfattande utrednings- och analysarbete av
data om medicinsk effekt och kostnadseffektivitet för de aktuella produkterna.
Vi har också konstruerat en egen hälsoekonomisk modell.
När vi publicerar denna slutrapport innebär det också att vi avslutar genomgången av läkemedel mot migrän. Slutrapporten innehåller de kunskaper vi
sammanställt, de beslut vi fattat och den värdering vi gjort av de olika produkterna inom läkemedelsgruppen.
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3. BESKRIVNING AV MIGRÄN
OCH DESS BEHANDLING
• Migrän är en huvudvärksform som drabbar patienterna i attacker. Antalet
anfall är i medeltal 8-15 per år men kan vara mycket olika för olika individer.
• Migrän har i allmänhet en påtagligt negativ inverkan på patientens livskvalitet.
Det är angeläget att behandla migrän och de migränspeciﬁka läkemedlen
bör i huvudsak ingå i läkemedelsförmånerna.
• Idag behandlas migrän ofta enligt en vedertagen behandlingstrappa, där
såväl förebyggande åtgärder som receptfria och receptbelagda läkemedel har
sin plats.
• De modernaste migränläkemedlen, de så kallade triptanerna,
rekommenderas till patienter som inte blir hjälpta av andra läkemedel.
3.1 Allmän beskrivning
Hela detta avsnitt refererar till Läkemedelsverket 1999 och Waldenlind 2004
om inte annat anges [8] [9].
Epidemiologi
Migrän är en huvudvärksform som kännetecknas av att den är sporadisk, ofta
halvsidig, dunkande samt ljud- och ljuskänslig. Värken åtföljs ofta av illamående
och/eller kräkningar. Migrän deﬁnierad i enlighet med kriterier från International
Headache Society (IHS) förekommer hos drygt tio procent av befolkningen
och kvinnor drabbas ungefär tre gånger så ofta som män. Sjukdomsdebut
efter 40-50 års ålder är ovanligt och både antal drabbade i befolkningen
(prevalens) och sjukdomens svårighetsgrad varierar med ålder och hormonella
svängningar. En och samma individ kan ha olika svåra migränanfall från gång till
gång. De ﬂesta migränanfall är milda från starten och blir successivt intensivare.
Menstruation kan vara en utlösande faktor för migränanfall hos många
kvinnor och de ﬂesta blir bättre i sin migrän efter klimakteriet (menopausen),
men några försämras. Migrän, särskilt migrän utan aura (se nedan), förbättras
ofta under graviditeten och patienten kan vara helt anfallsfri. Försämring under
graviditet är inte vanlig men kan ses, särskilt av migrän med aura.
Orsakerna till migrän är komplicerade och ännu inte helt klarlagda. Mycket
tyder dock på att uppkomsten av migrän beror på såväl neurogena som
vaskulära faktorer, det vill säga att migrän påverkar både hjärnan och dess
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blodkärl. Man skiljer på migrän utan aura, som förekommer i cirka 80 procent
av fallen, och migrän med aura som drabbar resterande cirka 20 procent.
Samma person med migrän kan dock få både anfall med och utan aura.
Migrän utan aura
Migrän utan aura kännetecknas av den karakteristiska huvudvärken som
uppträder i anfall med en varaktighet från 4 till 72 timmar. När huvudvärken
är som mest typisk är den lokaliserad till halva huvudet, dunkande, förvärras
av fysisk aktivitet och är av måttlig till svår intensitet. För deﬁnitiv diagnos enligt
IHS krävs minst två av dessa fyra egenskaper hos smärtan och dessutom
antingen illamående/kräkning och/eller ljus- och ljudöverkänslighet under
huvudvärken. Mellan anfallen är patienterna fria från huvudvärk, såvida de inte
dessutom har annan typ av huvudvärk.
Migrän med aura
Hos cirka 20 procent föregås huvudvärken av aura. Den vanligast
förekommande auran ger synrubbningar, exempelvis lysande prickar, punkter
eller sicksacklinjer som uppträder likadant (homonymt) i båda ögonens synfält
under 5-60 minuter. Ibland beskrivs synstörningen som ett ﬂimmerskotom
med spetsiga konturer som ger suddiga och dallrande synintryck. Ganska
vanligt är också domningar (parestesier) i ena handen/armen, halva ansiktet
eller tungan. När auran är som mest typisk utbreder den sig gradvis och om
ﬂera olika aurasymtom uppträder kommer dessa i följd och inte samtidigt. I
regel kommer huvudvärken sedan auran upphört.
Differentialdiagnoser
Lindriga migränanfall kan vara svåra att skilja från huvudvärk av tillfällig
spänningstyp och många patienter har båda typerna av huvudvärk. I många
kliniska studier, speciellt äldre, är det sannolikt att även patienter med tillfällig
spänningshuvudvärk har inkluderats. Spänningshuvudvärk karakteriseras
ofta av smärta på båda sidorna av huvudet, en icke pulserande smärta som
är mild till måttlig och som inte förvärras av fysisk aktivitet eller är ljud och
ljuskänslig, det vill säga i stora stycken motsatta de egenskaper som gäller för
migränhuvudvärk.
Andra former av huvudvärk kan ge migränliknande symtom. Huvudvärk
med illamående och kräkningar kan vara förorsakad av ökat tryck innanför
skallbenet. Fenomen som inbegriper påverkan på synen och andra symtom
som liknar migränaura kan ses vid olika tillstånd som till exempel skador på
blodkärl i skallen, epilepsi och grön starr (glaukom). Alltför stor användning av

16



smärtstillande och andra anfallskuperande läkemedel kan i vissa fall förvärra
och förändra huvudvärken hos migränpatienter.
Livskvalitet
Migrän har en påtagligt negativ effekt på patientens livskvalitet. Vi har dock inte
gjort någon systematisk genomgång av denna ganska omfattande litteratur.
Solomon [10] diskuterar i en översiktsartikel livskvalitetsmätningar hos
huvudvärkspatienter. Bland annat beskrivs resultat från SF-20 (Medical
Outcomes Study Short-form 20) där personer med migrän uppger lägre
smärtnivå än patienter med kronisk spänningshuvudvärk och klusterhuvudvärk.
Personer med migrän uppgav dock svårare smärta än patienter med
ledförslitningar (artros) eller ryggsmärtor. På SF-20 var migrän associerat i
första hand till nedsättningar i domänen roll-funktion, snarare än nedsättningar
i fysisk och social funktion. Domänen roll-funktion kan sägas mäta förmågan
att arbeta. Solomon refererar vidare till resultat från SF-36 där migrän jämförts
med andra kroniska sjukdomar. Migränpatienter uppger liknande poäng för
fysisk funktion och upplevd hälsa som patienter med diabetes och artros,
men lägre poäng, det vill säga sämre livskvalitet, än dessa på domänerna rollfunktion, social funktion, smärta och mental hälsa.
I en nyligen publicerad studie [11] användes SF-8 för att beskriva den
hälsorelaterade livskvaliteten hos personer med migrän och resultaten
stämmer väl överens med Solomon. Den hälsorelaterade livskvaliteten för
personer med migrän var liknande den hos patienter med hjärtsvikt (CHF),
högt blodtryck och diabetes, och bättre än den hos personer med depression.
Personer med migrän tenderade att ha bättre fysisk men sämre mental hälsa
än de med artros.
Direkta kostnader
Den direkta kostnaden för de läkemedel som ingår i gruppen NO2 C, medel
vid migrän, var 2003 cirka 350 miljoner kronor. De direkta kostnaderna för
migrän inkluderar naturligtvis mer än dessa läkemedel, bland annat kostnader
för andra läkemedel (till exempel receptfria), läkarbesök, akutbesök och
kostnader för besök på andra hälso- och sjukvårdsinrättningar.
Amerikanska studier har uppskattat de direkta kostnaderna per patient
och år till i genomsnitt över 900 dollar (1990 års penningvärde), men de
direkta kostnaderna är troligen väsentligt högre i USA än i Europa på grund
av att amerikanska personer med migrän mycket oftare uppsöker sjukhusens
akutmottagningar [12].
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I Sverige uppskattades de direkta kostnaderna för migrän till sammanlagt
87 miljoner kronor år 1991 [13]. Den siffran är inte längre aktuell, främst
på grund av att uppskattningen gjordes innan introduktionen av den första
triptanen. Dahlöf för i en artikel i Läkartidningen 1998 [14] ett resonemang
kring de samhällsekonomiska kostnaderna för migrän, grundat i publicerade
internationella uppskattningar, som mynnar i en uppskattad direkt årlig kostnad
om cirka 300 miljoner kronor. Med cirka en miljon personer med migrän blir
det en genomsnittlig årlig kostnad på 300 kronor per person med migrän.
Det ﬁnns studier som antyder att de direkta kostnaderna är ganska ojämnt
fördelade på det viset att personer med migrän med de svåraste symtomen
konsumerar betydligt mer resurser än de med lindrigare sjukdom. Detta gör
genomsnittskostnaden mindre intressant.
Indirekta kostnader
Indirekta kostnader för migrän omfattar förlorad produktion (arbetsfrånvaro)
och produktivitet (det vill säga minskad produktion när personer med migrän
är på arbetet under en migränattack), förlorad fritid (det vill säga att personer
med migrän inte kan utföra sina normala aktiviteter), resor till och från läkare
och annan vård, väntan på vård, anhörigas förlorade tid.
Det verkar ganska klart att migrän medför stora produktivitetsförluster
eftersom sjukdomen är funktionsnedsättande och drabbar hårdast i den mest
produktiva delen av livet. I allmänhet är de indirekta kostnaderna mycket
större än de direkta kostnaderna för migrän. I Sverige uppskattade Björk och
Roos [13] de indirekta kostnaderna till 226 miljoner kronor år 1991 och, som
tidigare nämnts, de direkta kostnaderna till 87 miljoner kronor. Sedan dess
har naturligtvis produktiviteten ökat vilket ökat kostnaderna, men samtidigt
ﬁnns det nu tillgång till bättre behandlingar (triptaner) vilket torde minska de
indirekta kostnaderna.
Dahlöf uppskattade 1998 de indirekta årliga kostnaderna i Sverige till
845 miljoner kronor [14]. Vare sig Dahlöf eller Björk och Roos räknar med
minskad produktivitet för de personer med migrän som är på arbetet under
ett anfall. Det ﬁnns studier som tyder på att kostnaderna för denna minskade
produktivitet på arbetet är större än kostnaderna för sjukfrånvaron [15].
3.2 Behandlingspraxis
Framgångsrik behandling av migrän förutsätter korrekt diagnos. För praxis
användbara diagnoskriterier för migrän ﬁnns i International Headache Society´s
(IHS) reviderade klassiﬁkation av huvudvärk-syndrom (www.i-h-s.org). Inför val
av behandling värderas anfallens svårighetsgrad, frekvens och hur de påverkar
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livskvaliteten genom sjukfrånvaro från arbete/studier, störningar av familjeliv
och sociala aktiviteter. Med hjälp av migrändagbok och en skattningsskala
för migränhandikapp, till exempel MIDAS, kan behandlingen anpassas till
svårighetsgraden.
Det ﬁnns olika modeller för hur behandling med och utan läkemedel bör
användas vid akut migrän, men den som är mest allmänt accepterad i svensk
praxis tydliggörs ofta i form av en behandlingstrappa.

Triptaner, ergotamin
dihydroergotamin

Profylax

Triptan + NSAID
triptan + metaklopramid

Tillägg metoklopramid
vid illamående
Naproxen, diklofenak
Receptfria medel
Vila Sömn Mörker Tystnad
Undvik migränframkallande faktorer
Figur1. Behandlingstrappan vid migränbehandling

En och samma individ kan ha olika svåra migränanfall från gång till gång,
men terapitrappan kan ändå användas för enskilda anfall med start på
lägsta effektiva behandlingsnivå eftersom de ﬂesta anfall är milda i början.
Behandling bör ges så tidigt som möjligt, det vill säga vid första säkra tecken
på migränattack, och många lär sig att känna igen dessa tidiga tecken på ett
kommande migränanfall. De patienterna kan därför ta läkemedel i ett tidigt
skede och om medicinen inte hjälper påbörjas nästa behandlingssteg. Man
bör också komma ihåg att en stunds vila eller sömn i avskildhet förbättrar
effekten av läkemedel. Det rekommenderas att varje individ bör testa
behandling från varje trappsteg på tre anfall innan nästa steg prövas. Ett eller
två behandlingsalternativ prövas ut för patientens lättare och svårare anfall.
Behandling utan läkemedel
Steg 1 – Undvika migränframkallande faktorer
Det första och viktiga steget i behandlingstrappan är att undvika sådana
företeelser som framkallar anfall. Dessa kan variera från individ till individ
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och kan analyseras i samband med läkarbesök och i bästa fall kan patienten
hitta tydliga samband mellan vissa företeelser i vardagen och uppkomsten av
migrän. Alla anfallsframkallande faktorer kan inte undvikas, men om patienten
vet vad det är som ökar risken för att få ett migränanfall kan det ändå vara till
nytta.
Exempel på anfallsframkallande faktorer är:
•

•
•
•

•
•

•
•

Psykisk eller fysisk stress. Detta är den vanligaste riskfaktorn för migrän
och ofta kommer migränanfallet då man slappnar av efter en period då
man upplevt mycket stress, till exempel under helgen efter en
ansträngande vecka.
Sömnbrist. Men migrän anfallet kan också utlösas av att man sover för länge.
Oregelbundna måltider eller fasta.
Alkohol. Det är inte klarlagt att det är alkoholen i sig som utlöser migrän,
men vissa alkoholhaltiga drycker till exempel rödvin kan framkalla
migränanfall.
Vissa födoämnen. Till exempel choklad, ost, en del citrusfrukter och rödvin
enligt ovan.
Hormonella faktorer som menstruation och p-piller av sekvenstyp. Dessa
faktorer går kanske inte att undvika men man bör vara medveten om
att även dessa faktorer påverkar när många kvinnor får sina migränanfall.
Vanligt är till exempel att migränanfallen kommer just före menstruationen.
Under graviditet är det många kvinnor som upplever en betydande
minskning av antalet migränanfall.
Väder.
Starka lukter, starka ljud och starkt ljus.

Steg 2 – Vila Sömn Mörker Tystnad
Steg två är också behandling utan läkemedel (icke-farmakologisk). För många
räcker det med vila, eventuellt sömn, i lugnt, tyst, mörkt och svalt rum.
Speciellt gäller detta barn. Det ﬁnns även andra åtgärder av typen huskurer
till exempel kalla omslag på pannan. Många av dessa behandlingar saknar
vetenskaplig dokumentation och placeboeffekten kan vara stor. Det ﬁnns viss
dokumentation om akupunktur och avslappningsövningar, speciellt vid inslag
av spänningshuvudvärk.
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Behandling med läkemedel
Det ﬁnns stora individuella skillnader i effekten av de läkemedel som används
för att behandla migränanfall och det kan löna sig att pröva olika typer av
läkemedel, till och med inom samma grupp. Utebliven effekt kan bero på
att läkemedlet intagits för sent under anfallet och illamående och kräkning
medför försenat eller uteblivet upptag från tarmen. Ett mer ändamålsenligt
sätt att ta läkemedlet, det vill säga en annan administrationsform, bör då
prövas (nässpray, stolpiller eller injektion). Dessa ger ofta snabbare effekt men
uppskattas inte av alla.
Steg 3 – Receptfria medel
Förstahandsval bland läkemedlen är receptfria värktabletter med paracetamol,
ASA eller ibuprofen. Detta baseras på dokumentation från randomiserade och
placebokontrollerade studier och en samlad bedömning av effekt, biverkningar,
pris och tillgänglighet. Helst bör man ge läkemedlet i en lättlöslig form, till
exempel som brustabletter, för att uppnå en snabb absorption och få en snabb
effekt.
Dosering
Paracetamol och acetylsalicylsyra ges i dos 750-1000 mg till vuxna och
receptfritt ibuprofen i dosen 400 mg. Läkemedlen ska ges så tidigt som möjligt
under migränanfallet, helst vid första tydliga tecken på att det verkligen rör sig
om migrän och inte spänningshuvudvärk. Kombination med koffein anses öka
absorptionen men dokumentation för ökad effekt saknas.
Paracetamol kan ges under hela graviditeten och vid amning, men ASA och
ibuprofen bör inte ges under sista delen av graviditeten.
På recept kan också skrivas högre doser ibuprofen, upp till 1200 mg,
eftersom detta prövats och givit effekt på migrän. Tillägg av kodein till
paracetamol eller ASA kan öka den smärtstillande effekten, men man ska vara
observant på risken för överkonsumtion och beroendeutveckling av kodein.
Steg 4 – Naproxen, diklofenak
Ett alternativ till receptfria smärtstillande läkemedel (analgetika) kan vara
receptbelagda NSAID-preparat, ofta naproxen eller diklofenak. Även för dessa
läkemedel gäller att man eftersträvar ett snabbt tillslag i effekt, varför till
exempel tabletter med fördröjd frisättning bör undvikas.
Naproxen ges tidigt under anfallet; man startar med 500-750 mg som
tabletter eller stolpiller och därefter kan ytterligare 250-500 mg ges vid behov.
Naproxen har också dokumenterad effekt vid menstruationsrelaterad migrän.
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Det är en liten andel av kvinnor med migrän som har anfall vid i princip varje
menstruation men nästan bara då, vanligen från två dagar före till tre dagar
efter start av menstruation. Ordinationen är 1000 mg fördelat på två doser
alltifrån sju dagar före till sex dagar efter första mensdag.
Diklofenak ges tidigt under anfallet i en dos av 50 mg och kan, förutom
tabletter och stolpiller, ges som intramuskulär injektion. Dosen kan upprepas
efter två timmar en till två gånger under dygnet, alternativt ges 75-100 mg
direkt. Studier har gjorts för att prova den smärtstillande effekten av dikofenak
mot den för vissa triptaner. I dessa kunde inte visas några signiﬁkanta
effektskillnader mellan preparaten, men ytterligare data krävs innan man kan
dra några säkra slutsatser om jämförbarheten.
Steg 5 – Tillägg av metoklopramid vid illamående
Vid samtidigt illamående kan man addera metoklopramid. Under migränanfall
uppnås högre blodkoncentration av till exempel paracetamol, om det ges i
kombination med metoklopramid än om det ges separat. Kombinationen ger
framförallt bättre effekt på illamåendet.
Det ﬁnns kliniska studieresultat som styrker att ASA 900 mg + metoklopramid 10 mg ger samma effekt efter två timmar (andelen patienter som
förbättrats från måttlig/svår huvudvärk till lätt/ingen värk) som en triptan vid
det första migrän anfallet, men vid det andra och tredje migränanfallet var
triptanen signiﬁkant bättre.
Lysin-acetylsalicylat, som bryts ner till motsvarande 900 mg ASA, ﬁnns i fast
kombination med metoklopramid.
Steg 6 – Triptaner, ergotamin, dihydroergotamin
När analgetika/NSAID i kombination med metoklopramid inte har tillräcklig
effekt bör man prova antingen en triptan eller ergotamin/dihydroergotamin.
Ergotaminpreparat
Ergotaminpreparat användes mer tidigare och ergotamin ansågs vara
diagnostiskt, det vill säga om patienten tog ergotamin vid ett anfall som då
snabbt gick över ansågs detta som belägg för att patienten led av just migrän.
Fortfarande kan ergotamin vara ett bra och billigt behandlingsalternativ, särskilt
vid långa men glesa migränanfall, men i allmänhet prövas idag en triptan före
ergotamin.
De preparat som ﬁnns på marknaden idag innehåller ergotamin i
kombination med koffein och koffeinet anses förstärka ergotaminets effekt.
Det ﬁnns också kombinationspreparat med meprobamat, men dessa är mer
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beroendeframkallande och rekommenderas först efter det att man prövat
ergotamin utan detta tillägg.
En nackdel med ergotamin är dess långvariga sammandragande effekt på
blodkärlen, upp till 72 timmar med risk för mjöldrygesjuka (ergotism) och för
förvärrade symtom då läkemedlet sätts ut.
Triptaner
Triptaneffekten kommer inom en timme både på huvudvärk och associerade
symtom. En fördel med triptaner är att de även har effekt om de tas när
anfallet pågått en stund, men effekten är bättre vid så tidig behandling
som möjligt, dock inte innan anfallet börjat. En olägenhet är att många
patienter (upp till 40 procent) får återfallshuvudvärk inom 12-24 timmar.
Då kan ytterligare en triptandos eller ett NSAID-preparat tas. Vid frekvent
återfallshuvudvärk inom 24 timmar kan kombinationsbehandling med
naproxen 500 mg prövas. För varje individ provas lägsta effektiva dos ut, vilket
vanligen är den dos som rekommenderas enligt Fass. Om en första triptandos
inte givit effekt rekommenderas inte en ytterligare dos under samma attack.
Sex olika triptaner ﬁnns tillgängliga i Sverige i tablettform: almotriptan,
eletriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan och zolmitriptan. Rizatriptan
och zolmitriptan har också ett alternativ med munsönderfallande tablett.
Sumatriptan och zolmitriptan ﬁnns som nässpray; sumatriptan dessutom som
stolpiller (suppositorium) och penna för injektion under huden (subcutan
injektion). Valet av administrationssätt beror på migränanfallens svårighetsgrad.
Vid svårt illamående med kräkningar är injektion under huden, nässpray eller
stolpiller bättre alternativ än tablett men även munsönderfallande tablett kan
användas. Snabbast effekt har injektion av sumatriptan.
Skillnaderna i effekt och biverkningar är relativt små men signiﬁkanta i
direkt jämförande studier. De olika triptanerna skiljer sig något med avseende
på biotillgänglighet, kinetik, aktiva metaboliter, förekomst av sulfatgrupper
och interaktionsspektrum. Triptaner kan ge biverkningar i form av tryck över
bröstet, krampkänsla i halsen och tyngdkänsla i olika delar av kroppen och
ska inte ges till patienter med hjärtsjukdom eller med mycket högt blodtryck.
Triptaner ska inte användas under samma dygn som patienten tagit något
ergotaminpreparat. De ska inte heller ges under eller vid planerad graviditet då
erfarenheten ännu är mycket liten vad gäller effekten på fostret.
En nackdel med triptanerna är det höga priset. Priset per dos skiljer
sig också mellan de olika produkterna och de olika beredningsformerna.
Kostnaden ska dock vägas mot direkta och indirekta kostnader vid frånvaro
från arbetet/nedsatt arbetsförmåga till följd av migrän när effekten av annan
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migränbehandling är otillräcklig.
Triptanernas effekt och tolerans på den individuelle patienten skiljer sig åt
och är svår, eller omöjlig, att förutsäga. Detta innebär att om en patient inte
får effekt av en viss triptan kan samma patient ändå få god effekt av en annan
triptan. I praktiken måste läkaren och patienten prova sig fram tills man hittar
en triptan som har god effekt och en acceptabel tolerans.
Om den första triptanen inte fungerar för en patient är det avgörande för
valet av nästa triptan att prova varför behandlingen misslyckades – om det
berodde på utebliven effekt provas en annan triptan än om det berodde på
toleransproblem eller biverkningar.
Vissa triptaner är inte aktuella som förstahandsval (bland triptanerna)
utan används enbart då behandlingen inte fungerat med förstavalet. Det
gäller naratriptan 2,5 mg, eletriptan 20 och 80 mg samt rizatriptan 5 mg.
För rizatriptan är den högre dosen, 10 mg, rekommenderad ingångsdos och
dosen 5 mg används framförallt av patienter som lider av sviktande lever eller
njurfunktion och vid samtidig användning av propranolol.
Steg 7 – Triptan + NSAID, triptan + metoklopramid
Frekvensen återfallshuvudvärk inom 24 timmar vid triptananvändning kan vara
så hög som 40 procent. För att i förekommande fall undvika återfallshuvudvärk
inom 24 timmar efter en första triptandos kan man addera NSAID, till exempel
naproxen 500-750 mg direkt eller efter tre-fyra timmar. Ett annat alternativ är
tillägg av metoklopramid 10 mg i tablettform eller 20 mg som stolpiller.
Steg 8 – Profylax
Vid frekvent migrän och otillfredsställande effekt av akutbehandling kan man
lägga till profylaktisk farmakologisk behandling. Migränprofylax kan övervägas
vilket steg man än är på i behandlingstrappan. Förebyggande farmakologisk
behandling övervägs om patienten har tre eller ﬂer anfall per månad och
speciellt om anfallen är långdragna, ger arbetsfrånvaro, nedsatt arbetskapacitet
och anfallsbehandling inte ger tillräcklig lindring.
Målet med farmakologisk profylax är att minska antalet anfall till hälften eller
mindre och att minska anfallsintensiteten. Man bör värdera effekten efter tvåtre månader. Om preparatet har effekt gör man utsättningsförsök efter sex-tolv
månader.
Betablockerare
I första hand provas betablockerare om det inte ﬁnns kontraindikationer.
Propranolol och metoprolol är godkända på indikationen migränprofylax.
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Vanliga biverkningar är trötthet, kraftlöshet, yrsel, kalla händer och fötter,
obehag från mag-tarmkanalen, impotens och sömnstörningar och vissa
betablockerare kan inte ges till en del patienter med astma och/eller vissa
typer av hjärtsjukdom.
Propranolol ges i dos 60-120 mg fördelat på två-tre doser eller som
depåpreparat 160 mg en gång per dygn. En svårighet är att den terapeutiska
dosen kan variera mycket mellan individer vid behandling med propranolol.
Metoprolol 50-200 mg fördelas på två doser eller som depåpreparat en dos
per dygn.
Det är förhållandevis höga doser och om en betablockerare inte tolereras på
grund av biverkningar, kan man försöka en av de andra.
Pizotifen
I andra hand prövas pizotifen. Dosen ökas gradvis till 1,5 (-3) mg/dygn
fördelat på tre doser. Biverkan är trötthet som går över efter några veckor samt
viktökning.
Övriga medel
Vare sig amitriptylin eller valproat är registrerade på indikationen migränprofylax
i Sverige, men de har en dokumenterad migränförebyggande effekt främst
genom färre anfall och detsamma gäller licensprodukten ﬂunarizin. Behandling
med dessa medel bör ske av neurologspecialist.
Vid strikt menstruationsrelaterad migrän kan också östrogensubstitution
provas och man kan då förskjuta ett migränanfall, men eftersom man
inte kan fortsätta med östrogener kontinuerligt (åtminstone inte till
fertila kvinnor) kommer anfallen ändå när behandlingen upphör och
östrogeneffekten klingat av. Många anser att det är just fallet i östrogener
som utlöser de perimenstruella anfallen. Man kan i stället ge gestagener
(till exempel orgametril 5 mg eller motsvarande) dagligen, och därigenom
hålla östrogenerna nere hela tiden och på så sätt hålla migränanfallen borta.
Minipiller har inte denna effekt eftersom gestagendosen är för låg. Man
kan också pröva estradermplåster i två dagar före till tre dagar efter första
mensdagen.
Flera andra preparat, för vilka kvaliteten i dokumentationen varierar,
kan eventuellt försökas förutsatt att effektutvärderingen är noggrann och
utsättningsförsök görs regelbundet.
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3.3 Sjukdomens svårighetsgrad
Läkemedelsförmånsnämndens beslut ska inte enbart vila på en bedömning
av kostnadseffektivitet, utan även andra principer ska beaktas. Bland annat
behov- och solidaritetprincipen som säger att de som har de största behoven
ska ha mer av vårdens resurser. Vår tolkning av detta är att gränsen för vad
som kan anses kostnadseffektivt beror på hur stora behoven är hos de aktuella
patienterna. Behov i sin tur tolkas av oss som sjukdomens svårighetsgrad1.
Därför är det viktigt att ange hur stor svårighetsgrad vi anser att sjukdomen
migrän har.
Utifrån de studier av livskvalitet som redovisades i avsnitt 3.1 gör vi
bedömningen att migränpatienter har en hälsorelaterad livskvalitet liknande
den hos patienter med till exempel hjärtsvikt, högt blodtryck, artros och
diabetes även om sjukdomarna drabbar patienterna på helt olika sätt. Till
skillnad från ﬂera av dessa sjukdomar har migrän dock inte någon direkt,
bevisad påverkan på överlevnaden. Den hälsorelaterade livskvaliteten verkar
vara bättre än den hos personer med depression. Det är även viktigt att notera
att migrän främst drabbar ganska unga personer vilka annars kan förväntas ha
en god hälsorelaterad livskvalitet.
Sammantaget bedömer vi att svårighetsgraden av migrän jämfört med andra
sjukdomar är vare sig ovanligt låg eller ovanligt hög.

1
Detta är något förenklat eftersom vi egentligen dels tar hänsyn till patienternas förväntade hälsa med respektive utan den aktuella behandlingen och dels beaktar patienternas förmåga att dra nytta av behandlingen när vi
bedömer behov.
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4. MIGRÄNSPECIFIKA LÄKEMEDEL
• De migränspeciﬁka läkemedlen hade ett försäljningsvärde på sammanlagt
343 miljoner kronor 2004 (AUP).
• Triptanerna stod för mer än 320 av dessa miljoner och bara
triptantabletterna för 240 miljoner.
• Tre fjärdedelar av dessa läkemedel hade skrivits ut till kvinnor och en
fjärdedel till män.
• 80 procent av försäljningsvärdet betalades inom förmånssystemet och
återstående 20 procent av patienternas egenavgift.
4.1 Samtliga läkemedel i gruppen
Nedan visas en sammanställning av samtliga i gruppen ingående
läkemedelssubstanser med respektive produktnamn och alla registrerade
beredningsformer.
Tabell 1: Sammanställning över de produkter som berörs av genomgången av medel vid migrän.
Substans

Produkt

Beredningsform

Kommentar

sumatriptan

Imigran

tabletter

sumatriptan

Imigran

suppositorier

sumatriptan

Imigran

injektionsvätska

sumatriptan

Imigran

nässpray

naratriptan

Naramig

tabletter

zolmitriptan

Zomig

tabletter

zolmitriptan

Zomig Nasal

nässpray

zolmitriptan

Zomig Rapimelt

munsönderfallande
tabletter

rizatriptan

Maxalt

tabletter

rizatriptan

Maxalt Rapitab

frystorkade tabletter

almotriptan

Almogran

tabletter

eletriptan

Relpax

tabletter

frovatriptan

Migard/Tigreat

tabletter

Produkten är godkänd av
Läkemedelsverket men ﬁnns
inte tillgänglig i Sverige.

dihydroergotamin

Migranal

nässpray

Avregistrerad feb 2004.

dihydroergotamin

Orstanorm

tabletter

Anv. främst på indikationen
ortostatism.

Triptaner

Övriga produkter

27

      

Substans

Produkt

Beredningsform

ergotamin, koffein

Cafergot

tabletter

ergotamin, koffein

Cafergot

suppositorier

ergotamin, koffein,
klorcyklicin, meprobamat

Anervan

tabletter

ergotamin, koffein,
klorcyklitzin, meprobamat

Anervan

suppositorier

Kommentar

Övriga produkter

pizotifen

Sandomigrin

tabletter

Lysin-acetylsalicylat,
motsvarande 900 mg
ASA, metoklopramid

Migpriv

dospulver

atropin, ergotamin

Belladonna

kapslar

Ex-temporetillverkas.

methysergid

Deseril

tabletter

Används som licensläkemedel.

4.2 Marknad
[16]
Migrän behandlas idag med en rad olika läkemedel som redan beskrivs i
avsnitt 3. Denna genomgång ska i första hand inriktas på de av läkemedlen
som ligger inom ATC-gruppen N02 C, tillägg görs dock för Migpriv som har
ATC-koden N02 B A51 men som endast har migränbehandling som godkänd
indikation. Det sammanlagda försäljningsvärdet av dessa produkter var 343
miljoner kronor (AUP) under år 2004. Se Tabell 2.
Gruppen med migränspeciﬁka läkemedel domineras volymmässigt
fullständigt av de olika triptanerna som motsvarar cirka 323 av de totala 343
försäljningsmiljonerna. Övriga medel inom gruppen sålde för sammanlagt
cirka 20 miljoner kronor under samma period. I hela gruppen av läkemedel
återﬁnns ett enda preparat som kan antas ha någon större användning på
andra indikationer än migrän. Detta är dihydroergotamin (Orstanorm) som
säljs för cirka 12 miljoner och till allra största delen förskrivs på indikationen
ortostatism (trötthet, yrsel, svimning med mera till följd av otillräckligt ﬂöde
av blod till hjärnan). Bland de läkemedel som nu är aktuella, men som inte
är triptaner, kan man alltså anta att den totala förskrivningen på indikationen
migrän uppgår till begränsade cirka åtta miljoner kronor.
Av dessa anledningar förefaller det vara rimligt att framför allt titta närmare på
hur kostnaderna fördelar sig inom gruppen triptaner, och då speciellt vad gäller
tablettberedningarna som står för cirka 240 miljoner kronor av försäljningen.
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Tabell 2: Sammanställning över de produkter som berörs av genomgången
samt redovisning av dess försäljning under 2004.

Produkt

Beredningsform

Styrka

Försäljningsvärde 2004 (mSEK, AIP)

Triptaner
Imigran

tabletter

50 mg

59,2

Imigran

tabletter

100 mg

100,7

Imigran Novum

tabletter

50 mg

0,01

Imigran Novum

tabletter

100 mg

0,03

Imigran

suppositorier

25 mg

3,7

Imigran

injektionsvätska

12 mg/ml

42,8

Imigran

nässpray

10 mg/dos

2,4

Imigran

nässpray

20 mg/dos

14,9

Naramig

tabletter

2,5 mg

3,8

Zomig

tabletter

2,5 mg

18,9

Zomig

tabletter

5 mg

13,4

Zomig Nasal

nässpray

2,5 mg/dos

4,2

Zomig Nasal

nässpray

5 mg/dos

15,1

Zomig Rapimelt

munsönderf tab

2,5 mg

6,7

Zomig Rapimelt

munsönderf tab

5 mg

0,06

Maxalt

tabletter

5 mg

1,1
11,0

Maxalt

tabletter

10 mg

Maxalt Rapitab

frystorkade tabl

5 mg

2,2

Maxalt Rapitab

frystorkade tabl

10 mg

16,6

Almogran

tabletter

12,5 mg

2,6

Relpax

tabletter

20 mg

0,5

Relpax

tabletter

40 mg

3,9

nässpray

0,5 mg/dos

≈0

Övriga läkemedel
Migranal
Orstanorm

tabletter

2,5 mg

3,6

Orstanorm

tabletter

5 mg

8,5

Deseril

tabletter

1 mg

0,08

Belladonna

kapslar

1,0

Cafergot

tabletter

0,3

Cafergot

suppositorier

Anervan

tabletter

Anervan

suppositorier

Sandomigrin

tabletter

Migpriv

dospulver

0,03
0,5 mg

2,2

1 mg

2,7

0,5 mg

0,8
0,66
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Priser för triptantabletterna (AUP)
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Figur 2. Pris per tablett för de olika triptanerna i dess största tillgängliga förpackningar.
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Priser för de migränspeciﬁka läkemedel som inte är triptaner (AUP)
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Figur 3. Pris per tablett för de speciﬁka migränläkemedel som inte är triptaner. Priset är per styck
för förpackningar om 100 enheter, eller om färre än 100 i största tillgängliga förpackningar.
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4.3 Internationell jämförelse
Vi har i samband med vår genomgång av medel vid migrän bett de
marknadsförande företagen att komma in med uppgifter om priser för
respektive triptan i 18 länder inom EU/EES. En översiktlig genomgång av dessa
uppgifter om pris och subventionsstatus i de olika länderna visar att Sverige
ligger förhållandevis lågt i pris för ﬂera av produkterna.
De svenska priserna är cirka 25 procent lägre (AUP) än genomsnittspriset
för de övriga länder som vi har kunnat få information om. Om man istället
jämför priserna på AIP-nivå blir det tydligt att den låga apoteksmarginalen vi
har i Sverige har en stor betydelse. Utan detta påslag ligger de svenska priserna
relativt nära de övriga ländernas genomsnitt. Främst naratriptan och eletriptan
avviker från detta mönster, där priset på den förra är högre och på den senare
betydligt lägre än jämförelseländerna, såväl med som utan apoteksmarginal.
Triptaner subventioneras fullt, eller åtminstone delvis, i de ﬂesta berörda
länderna. Endast Belgien förefaller sakna subventionerade behandlingsalternativ med triptaner i tablettform.

4.4 Nationell jämförelse
I varje landsting ﬁnns minst en läkemedelskommitté som ger ut behandlingsrekommendationer och listor med rekommenderade läkemedel inom de ﬂesta
terapiområden.
LFN har gått igenom dessa listor och har översiktligt sökt efter
motiveringar till de olika läkemedelskommittéernas rekommendationer.
Läkemedelskommittéerna har dock inte samma krav på sig som LFN att alla
beslut ska vara motiverade och vid denna snabba sökning har vi bara hittat
offentliggjorda motiveringar i tre fall. Två av dessa har angivit sina referenser
och metaanalysen av Ferrari et al [4] förekommer i båda fallen och den analys
som Belsey et al [5] gjort i ett fall.
Därför ger genomgången av listorna i första hand en kvantitativ bild av
vilka triptaner som rekommenderas i landet. Den sammanställning vi gjort är
baserad på information som i november 2004 fanns tillgänglig på:
www.rek-listan.nu [17]
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Tabell 3. Sammanställning av Läkemedelskommittéernas rekommendationer
av olika triptaner i tablettform.
Triptan

Beredningsform och styrka

Antal LMK
rekommendationer

Imigran

tabletter, 50 mg

3

Imigran

tabletter, 100 mg

ingen

Imigran

suppositorier, 25 mg

3

Imigran

injektionsvätska, 12 mg/ml (6 mg)

7

Imigran

nässpray, 10 mg

3

Imigran

nässpray, 20 mg

3

Naramig

tabletter, 2,5 mg

Ingen

Zomig

tabletter, 2,5 mg

21

Zomig

tabletter, 5 mg

17

Zomig Nasal

nässpray, 2,5 mg

12

Zomig Nasal

nässpray, 5 mg

12

Zomig Rapimelt

munsönderfallande tabletter, 2,5 mg

13

Zomig Rapimelt

munsönderfallande tabletter, 5 mg

ingen

Maxalt

tabletter, 5 mg

10

Maxalt

tabletter, 10 mg

10

Maxalt Rapitab

frystorkade tabletter, 5 mg

7

Maxalt Rapitab

frystorkade tabletter, 10 mg

7

Almogran

tabletter, 12,5 mg

1

Relpax

tabletter, 20 mg

3

Relpax

tabletter, 40 mg

3
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5. VILKEN DOKUMENTATION FINNS?
•

•

Litteratursökningen inriktas på att identiﬁera välgjorda systematiska
översikter och direkt jämförande studier mellan minst två olika läkemedel.
I andra hand används resultat från metaanalyser och översiktsartiklar.
Vi har vid denna sökning identiﬁerat tre systematiska genomgångar
som är gjorda av Oregon Evidence-based Practice Center vid Oregon
Health & Science University (OHSU), [1], Basque Ofﬁce for Health
Technology Assessment, Health Department Basque Government (Osteba)
[2] och Duke Center for Clinical Health Policy Research: Prepared for the
Agency for Health Care Policy and Research (Duke) [3], två
metaanalyser [4], [5] och två översiktsartiklar [6], [7].

5.1 Sökmetod
Arbetet med LFN:s genomgång av läkemedelssortimentet och värderingen
av medicinsk effekt och hälsoekonomisk dokumentation utgår från tre
förutsättningar:
1.
Arbetet ska baseras på vetenskaplig metod.
2.
Det ﬁnns en begränsad tid till förfogande för genomgången av varje
läkemedelsgrupp.
3.
LFN måste ta ställning oavsett vilken kvalitet underlaget håller.
Vår strävan är att ha ett så vetenskapligt solitt underlag som möjligt för
besluten. Det kan dock i vissa fall bli aktuellt att göra en mindre omfattande
kunskapssammanställning av antingen medicinsk effekt eller hälsoekonomi
eller båda. Detta gäller till exempel när beslutet om ett läkemedels
subventionsstatus kan baseras enbart på medicinsk effekt och pris, att
försäljningsvärdet är litet eller att den nödvändiga tids- och resursåtgången inte
kan motiveras av de potentiella effektivitetsvinsterna.
5.1.1 Medicinsk effekt
Våra kunskapssammanställningar av medicinsk effekt bygger så långt det är
möjligt på beﬁntliga, systematiska kunskapsöversikter från etablerade, erkända
organisationer. Detta är till exempel de organisationer som är medlemmar
i INAHTA. (International Network of Agencies for Health Technology
Assessment.)
Om det inte ﬁnns någon systematisk kunskapsöversikt leder kravet på att
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ta ställning till att annan evidens måste åberopas. Saknas systematisk översikt
används i första hand direkt jämförande studier, i andra hand metaanalyser
därefter sammanställningar av företagens åberopade referenser och
publicerade, relevanta dokument från Läkemedelsverket och i sista hand görs
en icke-systematisk litteraturgenomgång.
Metoden att utifrån metaanalyser bygga upp nya resonemang har
ifrågasatts. Vi anser dock att om en jämförelse av data från två eller ﬂer
större metaanalyser och eller översiktsartiklar och data från tillgängliga, direkt
jämförande studier visar samstämmighet så bör det utgöra ett tillräckligt
beslutsunderlag. Om resultaten inte är samstämmiga bör man däremot
mer ingående ifrågasätta urval av studier, analysmetod med mera i de olika
metaanalyserna.
5.1.2. Evidensgradering
Allmänt gäller att graderingen av evidensstyrka för medicinsk effekt ska
följa det evidensgraderingssystem som används av SBU, Läkemedelsverket
och Socialstyrelsen. Kvaliteten på metaanalyser bedöms enligt det
schema som presenteras till exempel i SBU-rapporten ”Behandling av
Depressionssjukdomar” [18] Ett schema för kunskapssammanställning av
medicinsk effekt presenteras nedan.
Schema 1 – Arbetsgång och utgångspunkter för kunskapssammanställning av medicinsk effekt
1. Identiﬁera beﬁntliga systematiska kunskapsöversikter
a. Generella utgångspunkter för systematiska kunskapsöversikter:
i.
Kunskapsöversikter kan komma från alla organisationer
som ingår i INAHTA
ii.
LFN gör ingen ytterligare prövning av resultatet från den
systematiska kunskapsöversikten
iii. Kunskapsöversikter från SBU beaktas först
b. Sökning efter kunskapsöversikter görs i PubMed, Cochrane och
INAHTA databaserna.
c. Komplettering av systematiska kunskapsöversikter
i.
Om översikten är mer än 2 år gammal kompletteras den
ii.
Sökning sker i PubMed och Cochrane med samma, eller ett
relevant urval av, sökord som användes i den systematiska
översikten
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iii.

Studier med minst acceptabel kvalitet läggs till den
ursprungliga systematiska översikten även om vissa
brister ﬁnns i dem.
2. Om systematisk översikt saknas används metaanalyser
a. Sökning efter metaanalyser görs i PubMed, Cochrane och
INAHTA databaserna
b. Metaanalyserna evidensgraderas
3. Sammanställning av relevant, publicerad dokumentation från
Läkemedelsverket – görs alltid
a. Till exempel produktmonograﬁer, terapirekommendationer,
bakgrundsmaterial till workshops etc.
4. Sammanställning av företagsrapporterade effekter – görs alltid
a. Om systematisk översikt och metaanalyser saknas evidensgraderas
de företagsrapporterade effekterna
5. Om systematisk översikt saknas görs en litteraturgenomgång – obs, ej
systematisk
a. Arbetsgång vid litteraturgenomgång
i.
Identiﬁera relevanta sökord (läkemedel, sjukdom)
ii.
Identiﬁera relevant tidshorisont (beror bland annat på
läkemedlens ålder)
iii.
Sök i PubMed och Cochrane
iv. Sålla bort uppenbart irrelevanta referenser
• Ej studie av medicinsk effekt
• Fel sjukdom
v.
Läs abstracts (eventuellt hela artiklar) – sålla ytterligare
vi. Läs allt – ställ samman
vii. Evidensgradera
5.1.3 Hälsoekonomi
Kunskapssammanställningar inom hälsoekonomi görs delvis på andra grunder
än sammanställningar av kunskap om medicinsk effekt, främst beroende på
att det hälsoekonomiska utfallet är starkt beroende av lokala förhållanden som
patientpopulationens sammansättning, pris, klinisk praxis med mera.
För den hälsoekonomiska dokumentationen görs en litteraturgenomgång
som i de allra ﬂesta fall behöver kompletteras med någon form av egen
hälsoekonomisk analys för att slutsatser ska kunna dras om ett läkemedels
kostnadseffektivitet i svensk klinisk praxis. Men vi har även gått igenom den
hälsoekonomiska litteraturen på ett vetenskapligt sätt. Ett schema presenteras
nedan.
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Schema 2 - Arbetsgång och utgångspunkter för kunskapssammanställning
av hälsoekonomi
1) Litteraturgenomgång
a) Arbetsgång vid litteraturgenomgång
i)
Identiﬁera relevanta sökord (läkemedel, sjukdom,
ekonomiska termer)
ii) Identiﬁera relevant tidshorisont (beror bland annat på
läkemedlens ålder)
iii) Sök i PubMed och Cochrane
iv) Komplettera med av företagen inskickade referenser
2) Sålla bort uppenbart irrelevanta referenser
a) Ej ekonomisk utvärdering
b) Fel sjukdom
3) Läs abstracts (eventuellt hela artiklar) – sålla ytterligare
4) Läs allt – ställ samman
5) Bedöm kvaliteten och relevansen för svenska förhållanden
a) Efter LFN:s riktlinjer
5.1.4 Faktagranskning
Den kunskapssammanställning av medicinsk effekt och hälsoekonomisk
dokumentation som LFN presenterar i denna rapport har granskats av
utomstående medicinska experter som vi anlitat. Synpunkter på rapporten har
också inhämtats från experter vid SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.
5.2 Sökresultat medicinsk litteratur
Sökningarna som redovisas nedan har utförts vid ﬂera tillfällen med start i
november 2003, samtliga redovisade sökningar genomfördes sista gången
den 18-19 januari 2005.
5.2.1 Systematiska översikter
SBU har inte gjort någon genomgång som innefattar läkemedel mot migrän
men en sökning av the Cochrane Health Technology Assessment Database på
söktermen ”migraine” resulterade i att tio studier hittades. Av dessa uppfyllde
endast tre [19], [20] och [2] de krav som vi satt upp och de ﬁnns refererade i
denna rapport. Den tredje har endast publicerats i sin helhet på spanska och
baskiska.
Sökningen av the Cochrane Database of Systematic Reviews resulterade i 55
studier på sökordet ”migraine”. Av dessa ﬁnns en handfull artiklar som beskriver
effekten av olika triptaner vid migrän men ingen av studierna jämför effekten
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mellan olika triptaner vid behandling av vuxna, vilket är den patientgrupp som
i Sverige omfattas av den godkända indikationen. Ingen av dessa studier har
genomförts i syfte att studera effekt eller hälsoekonomiska aspekter inom
migränområdet.
Genom det inskickade underlaget från ett av de företag som marknadsför
migränläkemedel ﬁck vi tillgång till en systematisk genomgång gjord av Oregon
Evidence-based Practice Center vid Oregon Health & Science University
Oregon (OHSU) [1].
En systematisk genomgång som innefattar även äldre migränspeciﬁka
läkemedel har också identiﬁerats [3]. Denna har utförts av Duke Center for
Clinical Health Policy Research: Prepared for the Agency for Health Care Policy
and Research.
5.2.2 Metaanalyser
En sökning i Medline (PubMed) på publikationstypen metaanalyser
och sökordet ”migraine” resulterade i 41 studier. Bland dessa ﬁnns de
metaanalyser som Ferrari och Belsey med medarbetare (et al) gjort. [4] [21]
I denna sökning hittades också en metaanalys av Ashcroft et al [22] samt
en metaanalys som gjorts i Japan. För den senare ﬁnns ingen tillgänglig
sammanfattning på engelska och vi har valt att inte ta hänsyn till denna analys.
Därefter gjordes en sökning på alla publikationstyper med sökorden
”systematic AND review AND migraine” som gav 65 träffar. Bland dessa
återﬁnns de översiktsartiklar som Gawel et al (2001) och Oldman et al (2002)
skrivit. [7] och [6]
Vid genomläsning av dessa artiklars referenslistor hittades analysen av TfeltHansen et al (2000), [23]. Genom ett av företagen gjordes vi uppmärksamma
på den jämförelse som Silberstein gjort. [24]
Ur detta urval har vi tagit bort alla självklart irrelevanta artiklar. Som irrelevanta
betraktas artiklar som inte är studier av medicinsk effekt eller som studerar
en annan sjukdom. I nästa skede har de artiklar tagits fram som antingen
innehåller någon slags hälsoekonomisk analys, eller en jämförelse av effekten
för minst två olika preparat inom den aktuella läkemedelsgruppen.
5.2.3 Relevant dokumentation från Läkemedelsverket
Läkemedelsverket arrangerade 1999 en workshop om migränbehandling. Från
den ﬁnns en antagen behandlingsrekommendation, som till stor del ligger till
grund för bakgrundsbeskrivningen i detta dokument. [8]
På Läkemedelsverkets hemsida [25] ﬁnns nio produktmonograﬁer
publicerade, vilka även inkluderar monograﬁer för den i Sverige ej

      

37

tillgängliga produkten Migard/Tigreat (aktiv substans är frovatriptan) och den
avregistrerade produkten Migranal (dihydroergotamin). Produktmonograﬁerna
ger i sig inte stöd för att uttala sig om någon skillnad i effekt mellan de olika
triptanerna, men detta innebär inte att några sådana skillnader inte ﬁnns.
5.2.4 Företagsrapporterade data
Varje företag har ombetts att skicka in den dokumentation de själva ﬁnner
lämplig för att belysa effekten av sitt eget/sina egna läkemedel. Uppgifterna
om smärtlindring och smärtfrihet inom två timmar för var och en av triptanerna
är hämtade från dessa studier som företagen skickat in om sina produkter.
Sammanlagt cirka 150 referenser har åberopats av företagen, men bara
de som innehållit något av de ovan nämnda effektmåtten har använts som
underlag i utredningen och endast dessa återges med referens i detta
dokument.
5.2.5 Icke systematisk översikt
Genomförs inte eftersom systematisk översikt, metaanalyser och
företagsrapporterade effekter ﬁnns.
5.3 Sökresultat hälsoekonomisk litteratur
För att få en uppfattning om kostnadseffektiviteten hos olika läkemedel
mot migrän har en systematisk genomgång av den relevanta litteraturen
gjorts. Studier har identiﬁerats dels genom att de företag som marknadsför
migränläkemedel i Sverige har uppmanats ställa samman och referera den
litteratur som berör kostnadseffektiviteten hos deras preparat, dels genom att
en systematisk litteratursökning genomförts i PubMed och Cochranebiblioteket.
Opublicerad litteratur har inte sökts, men i vissa fall har företagen skickat
med sådana studier och då har de inkluderats. En schematisk uppställning av
arbetsordningen vid litteraturgenomgången presenteras i schema 2. Resultatet
av litteraturgenomgången presenteras mer detaljerat i bilaga 5.
Vid bedömningen av relevansen av de hälsoekonomiska analyserna är
utgångspunkten de riktlinjer för sådana analyser som vi publicerat [26].
De viktigaste faktorerna som bör vara uppfyllda är att analysen har ett
samhällsekonomiskt perspektiv (det vill säga att alla relevanta kostnader och
intäkter är med), gäller svenska förhållanden samt att jämförelsen är med det
mest relevanta alternativet.
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5.4 Faktagranskning
Både det preliminära resultatet av LFN:s litteraturgenomgång och
denna slutrapport har granskats av de externa experterna. Experter
vid SBU, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samt Landstingens
Läkemedelsförmånsgrupp har givits möjligheter att lämna synpunkter.
Sedan LFN avslutat litteraturgenomgångens första fas och beslutat att gå
vidare med genomgången av medel vid migrän, underrättades de berörda
företagen om våra preliminära bedömningar. Vi beskrev kortfattat vilken
dokumentation vi i huvudsak stödde våra preliminära bedömningar på,
inklusive tydliga referenser. Alla berörda företag ombads att komma in med
kommentarer till de av oss identiﬁerade huvudreferenserna och att redovisa
eventuell annan dokumentation som de ville åberopa.
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6. VÄRDERING AV KLINISK EFFEKT
•
•

•

•

LFN tar störst hänsyn till effektmåttet smärtfrihet efter två timmar vid
värderingen av klinisk effekt hos de olika triptanerna.
Vi baserar i första hand vår värdering av effekter och biverkningar på resultat
från de direkt jämförande studier som ﬁnns och som håller
acceptabel kvalitet. För att kunna få en mer fullständig bild används därefter
de resultat som presenterats i en metaanalys som Ferrari och medarbetare
gjort och data från andra jämförande studier har använts för att undersöka
om data från Ferrari är robusta.
Effekt och biverkningar för de äldre migränspeciﬁka läkemedlen är sämre
dokumenterad och bland triptanerna är endast tabletterna väl
dokumenterade relativt varandra.
Genomgången behandlar framför allt de olika triptanernas tabletter och
deras relativa kostnadseffektivitet. Detta beror på att dessa är mest
använda, har det största försäljningsvärdet och att vi är osäkra på vilken
som är mest kostnadseffektiv.

6.1 Allmänt
Som beskrivits ovan innebär LFN:s arbete med genomgångarna en vägning
av tre förutsättningar: arbetet ska baseras på vetenskaplig metod, men att det
ﬁnns en begränsad tid till förfogande för varje läkemedelsgrupp och till sist
måste vi ta ställning oasvett vilken kvalitet underlaget håller.
LFN har vid genomgången av en läkemedelsgrupp behov av dokumentation
som kan ligga till grund för ställningstaganden om dels effekten av en viss
behandling jämfört med ingen behandling, dels jämfört med konkurrerande
behandling.
6.2 Värdering av effekten hos de äldre läkemedel
som ingår i gruppen
LFN har inte utvärderat den medicinska effekten hos produkterna inom de
fyra inledande stegen i behandlingstrappan, det vill säga icke-farmakologisk
behandling, receptfria läkemedel samt icke-steroida antiinﬂammatoriska
läkemedel (NSAID). Det beror främst på att de aktuella terapierna inte ingår i
den nu aktuella ATC-kodsgruppen, N02 C. Vi gör därför ingen genomgång av
kostnadseffektiviteten hos dessa preparat.
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De behandlingar som kommer senare i trappan ingår som regel i den nu
aktuella ATC-kodsgruppen. Bland dessa är triptanerna väl dokumenterade,
medan det är svårare att hitta data kring nyttan av de äldre produkterna
(ASA+metoklopramid, ergotamininpreparat och pizotifen) inom denna grupp.
Speciellt svårt är det att hitta underlag för att bedöma dem i relation till de
övriga behandlingsalternativen i behandlingstrappan.
Läkemedlen ergotamin och dihydroergotamin har en långvarigt
sammandragande effekt på blodkärlen och kan inte tas allför ofta och får
inte tas tillsammans med triptan. [8] Effekten är beroende av att läkemedlet
tas tidigt i attacken och dessutom rapporterar ﬂer patienter biverkningar
av ergotamin och dihydroergotamin än med triptaner. Det är framförallt
illamående som ger patienterna problem.
Sammantaget gör detta att användningen av ergotamin och
dihydroergotamin i praktiken har blivit begränsad till en mindre andel av
migränpatienterna. En europeisk konsensusrapport av ledande migränforskare
anger också ett begränsat användningsområde för ergotamin till patienter som
kan förväntas följa doseringsanvisningarna och som har attacker mer sällan
eller attacker som är ovanligt långa [27].
Ergotamin
En systematisk genomgång behandlar – bland annat – ergotaminpreparaten
och dihydroergotamin [3]. Det ﬁnns ett antal kliniska prövningar med
ergotaminpreparat, men många är gamla och endast få anses välgjorda med
dagens standard. De ﬂesta visar på en liten – eller ibland ingen – effekt av
ergotamin jämfört med placebo. Kombinationspreparat där ergotamin ges
tillsammans med till exempel koffein har däremot visats ha en signiﬁkant bättre
effekt än placebo. En metaanalys [19] visade att sumatriptan i tablettform var
signiﬁkant bättre än cafergottabletter, något som även en direkt jämförande
studie bekräftar [28].
Dihydroergotamin
Peroralt dihydroergotamin är inte studerat i de systematiska genomgångar
eller metaanalyser vi har identiﬁerat. Dihydroergotamin nässpray har enligt den
systematiska genomgången visats vara signiﬁkant bättre än placebo, men inte
signiﬁkant skiljt från cafergot och signiﬁkant sämre än sumatriptan injektion [3].
Dihydroergotamin nässpray är dock avregisterat i Sverige.
ASA + metoclopramid
En metaanalys av två direkt jämförande studier visade att effekten på
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smärtlindring av ASA + metoclopramid inte är signiﬁkant skiljd från effekten av
oralt sumatriptan [19]. En av de direkt jämförande studierna mot sumatriptan
100 mg visade ingen signiﬁkant skillnad på den primära effektvariabeln
(huvudvärkslindring i tre behandlade anfall), men fördelar för sumatriptan
på ﬂera av de sekundära [29]. ASA + metoklopramid hade en lägre frekvens
av rapporterade biverkningar än sumatriptan. En annan studie (som vi inte
evidensgranskat) jämförde ASA + metoklopramid med zolmitriptan 2,5 mg
och visade ingen skillnad på den primära effektvariabeln (huvudvärkslindring i
tre behandlade anfall) [30].
ASA i kombination med metoklopramid kan alltså ge en smärtlindring som är
jämförbar med den som uppnås med triptaner och ligger på ett lägre trappsteg
i behandlingstrappan. Den mycket begränsade försäljningen tyder dock på att
få patienter upplever kombinationen som ett fullgott alternativ till triptaner.
Pizotifen
Pizotifen ingår också bland de migränspeciﬁka läkemedlen, men har en
indikation som innebär profylaktisk långtidsbehandling. Denna produkt ska
därför snarare jämföras med betablockare som migränprofylax än med
triptaner. Pizotifen har inte studerats i de systematiska genomgångar eller
metaanalyser vi har identiﬁerat.
6.3 Effekten hos triptanernas olika tablettberedningar
Det är svårt att hitta ett helt rättvisande mått för att utvärdera effekten av en
migränbehandling. En nyligen publicerad studie [31] redovisar resultatet av en
beslutsmodell där man rangordnat olika egenskaper hos en migränbehandling.
Studien innehåller uppgifter om patienters egna, allmänläkares och neurologers
värdering av olika egenskaper hos en migränbehandling. Alla grupperna ansåg
att effektivitet var viktigare än tolerans och pålitlighet, det vill säga tryggheten i
att behandlingen fungerar varje gång. Det ﬁnns en skillnad mellan grupperna i
att patienterna värderade snabb effekt ännu högre än läkarna.
Ett idealt effektmått för migränbehandling skulle förmodligen inkludera
effekt på smärta och andra symtom, tid till effekt, om effekten är varaktig och
konsistent, funktionell status, patientens preferens, hälsorelaterade livskvalitet
och tillfredställelse med behandling och dessutom biverkningar och eventuella
långsiktiga effekter [31], [14].
Något idealt effektmått har dessvärre inte använts. Istället har en rad olika
effektmått använts i de kliniska studierna. De mått som ﬁnns tillgängliga för
mer än enstaka produkter inkluderar smärtlindring och smärtfrihet vid olika
tidpunker, återfall, vissa andra migränsymtom (till exempel illamående och
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ljuskänslighet), användning av räddningsmedicin och konsistent effekt.
Alla dessa mått är intressanta och har relevans för patienterna. Men det
förmodligen enskilt viktigaste är smärtfrihet och det på senare tid mest
använda måttet i kliniska prövningar är andel patienter som uppnått smärtfrihet
efter två timmar. Smärtfrihet efter två timmar anses intuitivt, robust och inte så
känsligt för placeboeffekt som vissa andra mått [4]. Smärtfrihet efter en timme
är möjligen ett ännu bättre mått med tanke på patienternas preferens för
snabb smärtlindring, men det ﬁnns betydligt mindre data tillgängligt på detta
mått och smärtfrihet efter två timmar anses fortfarande viktigt bland patienter.
Tidigare användes oftast måttet smärtlindring efter två timmar och i
litteraturen ﬁnns ett stort antal studier där detta använts, men de ﬂesta av
dessa är idag mer än tio år gamla. Smärtfrihet efter två timmar anses dock
allmänt vara bättre än smärtlindring vid två timmar (något som bekräftats
både av vår expertgrupp och i rundabordssamtal med företagen) och efter
rekommendationer från International Headache Society (IHS) har allt ﬂer
studier designats för att studera smärtfrihet efter två timmar [32] [33]. För alla
perorala triptaner ﬁnns därför idag även studier som redovisar smärtfrihet vid
två timmar.
I ett försök att bättre belysa den viktiga effektvariabeln snabbt tillslag, har vi
inom ramen för denna genomgång frågat alla berörda företag om de vill tillföra
någon dokumentation som kan ge information om tillslagstiden för effekt hos
respektive triptan. De svar vi fått på denna fråga ger inget stöd för att någon
triptantablett har fördelar framför någon annan med avseende på tid till effekt.
Återfall är ett något svårtolkad effektmått eftersom patienten måste ha
svarat på behandlingen initialt för att kunna få ett återfall. Ett läkemedel med
god effekt har troligen bättre effekt även på patienter med svårare migrän
och dessa patienter kan även misstänkas få ﬂer återfall [4]. För patienten är
möjligheten att undvika återfall en viktig egenskap hos en migränbehandling
och måttet måste därför användas trots detta förbehåll.
Vid studier av migränpatienter och vid utvärdering av migränbehandling
används en fyragradig smärtskala där 0 representerar ingen smärta, 1 mild, 2
måttlig och 3 svår smärta. För att en patient ska betraktas som smärtlindrad
ska han/hon ha gått från nivå 2 eller 3 till nivå 0 eller 1 inom två timmar
från läkemedelsintag. För effektmåttet smärtfrihet gäller samma sak, men då
krävs att patienten ska komma ner till nivå 0. Varaktig smärtfrihet innebär att
patienten blir smärtfri inom två timmar och dessutom slipper återfall inom 24
timmar.
Samtliga migränstudier visar på en betydande smärtlindring också
i placebogruppen. För att kunna reducera eventuella skillnader i hur
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studiepopulationen är sammansatt, hur man tagit hand om patienterna inom
ramen för studien och om behandlingseffekter beror på annat än triptanen
som intas, är det vanligast att man använder det effektmått som är justerat för
placebo. Detta är den terapeutiska vinsten med behandlingen, eller som det
benämns i engelskspråkiga studier, therapeutic gain.
Den absoluta effekten ligger förvisso närmare den verkliga effekt som
patienten upplever av behandlingen och den effekt som ger en faktisk
påverkan på patientens livskvalitet och produktivitet. Detta mått är dock mer
osäkert och risken är att studiepatienterna genom bättre omhändertagande
eller tätare vårdkontakter får ett missvisande högt placebosvar som ger en
felaktig bild av behandlingens effekt när det gäller patienter i klinisk vardag.
Efter dessa överväganden har vi i våra analyser använt såväl effektmåtten
smärtfrihet efter två timmar som varaktig smärtfrihet i 24 timmar och varaktig
smärtfrihet i 24 timmar utan biverkningar.
6.3.1 Direkt jämförande studier mellan triptaner
Då olika läkemedels effekter ska värderas mot varandra är det bästa tänkbara
underlaget direkt jämförande studier. De två systematiska genomgångarna
som genomförts i Oregon, Heﬂand et al, [1] respektive Baskien, García Moncó
et al, [2] har båda identiﬁerat ett antal direkt jämförande studier mellan olika
triptaner. Dessa studier har evidensgraderats inom ramen för respektive
systematiska genomgång.
LFN har jämfört resultaten från de båda systematiska genomgångarna
och de motsäger inte varandra. Den genomgång som gjorts av Heﬂand och
medarbetare är av ﬂera anledningar mer relevant för vårt arbete. I denna
identiﬁerades 31 direkt jämförande studier och evidensvärderingen visade att
endast åtta var av acceptabel vetenskaplig kvalitet. Av dessa åtta redovisar sex
jämförande effektdata för minst två triptaner på effektmåttet smärtfrihet efter
två timmar. Resultaten från dessa sex studier presenteras i tabell 6.
Genomgången av García Moncó et al bedömde att sex direkt jämförande
triptanstudier hade acceptabel kvalitet. Dessa studier är delvis de samma som
de i genomgången av Heﬂand. Några studier fanns bara med i Garcia Moncós
uppräkning men dessa studerar andra beredningsformer och andra effektmått
än de som är relevanta i denna genomgång.
Det enda preparat som visar signiﬁkant bättre effekt (på effektmåttet
smärtfrihet vid två timmar) är rizatriptan 10 mg i jämförelser med naratriptan
2,5 mg, sumatriptan 100 mg, rizatriptan 5 mg och zolmitriptan 2,5 mg. Inget
av de andra studerade preparaten – naratriptan 2,5 mg, sumatriptan 50 och
100 mg, rizatriptan 5 mg och zolmitriptan 2,5 och 5 mg har signiﬁkant bättre
effekt än jämförelsepreparatet.
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Tabell 4
Referens:

p-värde

N 2,5

R5

Bomhof
[34]

<0,001

20,7

Pascual
[35]

<0,05

TfeltHansen
[36]

<0,05

25

Lines
[37]

Ej signiﬁkant

22

Geraud
[38]

Ej signiﬁkant

GruffydJones
[39]

Ej signiﬁkant

R10

S50

S100

Z2,5

Z5

44,8
43,2

35,6

40

33

28
30
35,3

29
32,4

36

N2,5 = naratriptan 2,5 mg
R5 = Rizatriptan 5 mg
R10 = Rizatriptan 10 mg
S50 = Sumatriptan 50 mg
S100 = Sumatriptan 100 mg
Z2,5 = zolmitriptan 2,5 mg
Z5 = zolmitriptan 5 mg

6.3.2 Metaanalyser
Sammanlagt har ett 80-tal originalstudier legat till grund för de metaanalyser
och översiktsartiklar som vi identiﬁerat. I fyra av dessa, två metaanalyser och två
översiktsartiklar, redovisas data för minst två olika triptaner med effektmåttet
antal smärtfria patienter inom två timmar efter läkemedelsintag.
De jämförande studier som vi har identiﬁerat är författade av Belsey, et
al [21], Evans, et al [19], Ferrari, et al [4], Gawel, et al [7] och Oldman, et
al [6]. Ferrari och hans medarbetare har publicerat resultaten från samma
metaanalys även i en tidigare publikation [40] men i denna rapport väljer vi att
använda de mer detaljerade data som presenteras i artikeln från Cephalalgia.
Belsey har publicerat inte mindre än tre metaanalyser med ungefär samma
bakomliggande dokumentation. Vi väljer här att använda data från den senaste.
De genomgångar som Evans, Ilerish, Tfeld-Hansen och Ashcroft [19] [20]
[23] [22] med respektive medarbetare gjort valdes bort eftersom de två första
bara gör jämförelser mellan olika varianter av sumatriptan, jämförelsen av TfeltHansen endast är baserad på effektmåttet smärtlindring efter två timmar och
Ashcroft i sin studie inte heller har jämfört smärtfrihet efter två timmar för olika
triptaner.
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För de perorala beredningsformerna tillför inte den jämförelse som
presenterats av Silberstein [24] några nya effektdata som inte redan beaktas i
analysen av Ferrari.
Metaanalyserna av Ferrari, Belsey, Oldman och Gawel har evidensgraderats
enligt SBU:s mall från rapporten Behandling av Depressionsjukdomar[18].
Vår slutsats av denna gradering och av det som framkommer i rapporten
från OHSU, är att effektresultaten från metaanalysen av Ferrari, trots framförd
kritik, innehåller den mest omfattande och högkvalitativa jämförelsen av olika
triptaner som ﬁnns att tillgå.
Vår granskning visar att även analyserna av Oldman och Belsey har god
kvalitet, men också har vissa brister. Redovisningen av olika effektmått är
inte heller lika utförlig som i Ferraris artikel. Den sista analysen av Gawel har
oacceptabelt låg kvalitet.
De brister som uppmärksammats i Ferraris arbete gäller till exempel att de
ingående studierna inte kvalitetsvärderades innan de ingick i metaanalysen.
Den genomgång av litteraturen som Oldman gjort innehåller däremot en
sådan kvalitetsvärdering av de ingående studierna (enligt den så kallade Jadadskalan), men denna har andra svagheter, till exempel att endast publicerade
data inkluderades, utom för eletriptan där man använde också företagsdata.
Det är därför intressant att notera att Ferraris och Oldmans studier som
båda har vissa, men olika, kvalitetsbrister uppvisar resultat som är mycket
samstämmiga.
Belsey får sänkt betyg eftersom också denna metaanalys bara innehåller
data från publicerade studier. Även denna analys innehåller dock en
kvalitetsgranskning av de ingående studierna och dessutom ett resonemang
om de svårigheter som ﬁnns med att slå samman studier av olika kvalitet.
Artikeln som skrivits av Gawel omfattar bara de triptaner som fanns
registrerade i Kanada 2001 och därför ﬁnns almotriptan och eletriptan inte alls
med. Framförallt dras bedömningen dock ner av det faktum att det i artikeln
inte alls diskuteras vilka svårigheter som ﬁnns med att göra förenklingar och
sammanslagningar av data.
Resultaten från Belseys analys är också väl överensstämmande med de
övriga, möjligen med undantag för data för eletriptan 40 mg. Detta gäller
slutligen även de resultat som Gawel redovisar, dock i detta fall med undantag
för de data som anger effekten av behandling med sumatriptan 50 mg.
22 av de ovan nämnda 31 direkt jämförande studierna ﬁnns medtagna i en
separat metaanalys som Ferrari och medarbetare gjort och som presenteras
i deras artikel [4]. Även resultaten från denna jämförelse går i samma riktning
som övriga data.
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Något man kan notera är att analysen av Oldman ﬁnansierats av Pﬁzer och att
den av Belsey har ﬁnansierats av MSD.
Tabell 5
EBM mall för
metaanalyser

Helt adekvat

Artikelurval,
sökmetod

Vissa brister

Oacceptabel

FOB

G

Diagnostik

FOB

G

Behandlingsbeskrivning

FOB

G

OB

G

Effektmått

F

Tabell 5 visar resultatet av LFNs evidensgranskning av de olika jämförande studierna
F=Ferrari, O=Oldman, B= Belsey och G= Gawel.

Våra hälsoekonomiska analyser har baserats på de direkt jämförande studier
av acceptabel kvalitet som ﬁnns, men eftersom dessa inte täcker alla triptaner
har även data från metaanlyser använts. Dessa är i första hand baserade på
effektdata som presenterats av Ferrari och medarbetare i Cephalalgia 2002.
Data från de övriga två jämförelserna med acceptabel kvalitet (Belsey och
Oldman) har vi använt för att testa hur robusta beräkningarna utifrån Ferraris
analysresultat är.
Tabell 6. Resultat från Ferrari för effektmåtten smärtfrihet efter två timmar samt återfall inom
24 timmar för de olika triptanerna. Placebojusterad effekt är det mått som föredras av LFN,
se avsnitt 6.3.5, men för resultat som inbegriper återfall blir detta lätt missvisande. Ferraris
arbete innehåller därför inte några placebojusterade data för återfall.
Läkemedel

Smärtfrihet efter 2 timmar, justerad för placeboeffekt. I %

Återfall inom 24 timmar,
ej placebojusterad. I %.

Sumatriptan 100 mg

19,5

29,9

Sumatriptan 50 mg

18,0

27,8

Naratriptan 2,5 mg

14,1

21,4

Zolmitriptan 5 mg

25,2

34,2

Zolmitriptan 2,5 mg

20,4

30,3

Rizatriptan 10 mg

30,4

36,9

Rizatriptan 5 mg

22,0

39,3

Almotriptan 12,5 mg

21,0

26,2

Eletriptan 80 mg

28,4

19,8

Eletriptan 40 mg

22,5

21,4

Eletriptan 20 mg

11,0

28,4
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Denna referens innehåller också data för frovatriptan som är godkänd men inte
ﬁnns tillgänglig i Sverige. Analysen redovisar dock inga värden för frovatriptan
på effektmåttet smärtfrihet efter två timmar. De resultat som ﬁnns på andra
effektmått visar att frovatriptan har lägre effekt än övriga triptaner.

6.3.3 Överensstämmelse mellan effektdata från olika studier
De källor från vilka LFN hämtat information om effektdata för de olika
triptanerna är av tre typer: direkt jämförande studier som i en systematisk
genomgång bedömts ha acceptabel vetenskaplig kvalitet, studier som de
berörda företagen själva valt att hänvisa till och publicerade metaanalyser.
Resultaten från de direkt jämförande studierna är mest tillförlitliga men inte
alls heltäckande, eftersom endast resultat från sex olika studier har kunnat
användas. Överensstämmelsen med de metaanalyser som ﬁnns är dock god.
Bearbetningen av företagens egna data har inte inneburit att LFN viktat dessa
med avseende på patientantal eller liknande och vi har inte heller gjort några
egna metaanalyser. Här presenterar vi i stället helt enkelt det bästa och det
sämsta värdet på den medicinska effekten, som framkommer från företagens
inskickade dokumentation om sin egen produkt. Detta gäller oavsett om data
kommer från en studie som jämfört effekten mot placebo eller mot en annan
triptan.
Vi har gjort en sammanställning där de av företagen redovisade bästa och
sämsta värdena av den medicinska effekten jämförs med resultaten från de tre
metaanalyserna som av oss bedömts ha acceptabel kvalitet.
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Figur 4 Sammanställd jämförelse av effektresultaten för olika triptaner i tablettform
på effektmåttet smärtfrihet efter två timmar.

Referenser

Max

Min

Z2,5
Z5
S25
S50
S100
R5
R10
A12,5
E20
E40
E80
N2,5

[41]
[43]
[44]
[46]
[46]
[47]
[34]
[48]
[49]
[51]
[50]
Ingen uppgift

[42]
[41]
[45]
[45]
[45]
[36]
opublicerad
[48]
[50]
[50]
[52]
Ingen uppgift

Överensstämmelsen mellan de olika värdena är, bortsett från de extremvärden
som ﬁnns i de företagsrapporterade studierna, god och relationen mellan
produkterna är konsekvent. En förklaring till detta är att ﬂera av jämförelserna
innehåller samma urval av direkta jämförande studier.
6.3.4 Överensstämmelse mellan absoluta och placebojusterade data
Överensstämmelsen mellan absoluta och placebojusterade data är god. I våra
analyser har såväl placebojusterad som absolut effekt använts och mellan
dessa ﬁnns bara en skillnad som är anmärkningsvärd, den för almotriptan.
Förklaringen till detta är att studier på almotriptan som utförts av företaget
Almirall-Prodespharma visar ett betydligt högre placebosvar är andra studier.
[4] Konsekvensen av denna skillnad analyseras vidare i avsnitt 8.4.
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6.4 Övriga beredningsformer för triptanerna
LFN har, som redan beskrivits i inledningen till detta kapitel, kommit till
slutsatsen att det inom ramen för genomgången främst blir aktuellt att närmare
studera de olika triptantabletterna.
Det ﬁnns ett värde i att ha ﬂera beredningsformer av triptaner, men LFN
har inte med någon precision kunnat mäta eller beräkna hur stort detta
värde är. Det är däremot klart att till exempel de patienter som drabbas av
illamående i samband med sina migränanfall har nytta av en beredningsform
som inte behöver sväljas. Även Läkemedelsverkets behandlingsrekommend
ationer innehåller uppgift om att man bör försöka med mer ändamålsenliga
beredningsformer till patienter där effekten uteblir vid tablettbehandling. [8]
Eftersom kontraindikationer och vissa andra läkemedel kan göra en speciell
triptan olämplig för enskilda patienter, ﬁnns det också ett värde i att ha tillgång
till minst två triptaner inom varje beredningsform.
De former av Imigran som tas som stolpiller och som injektion under
huden, utgör båda unika och angelägna alternativ i behandlingsarsenalen.
Injektionsformen har som enda triptan en godkänd behandlingsindikation
för Hortons huvudvärk. Stolpillren är inte dyrare per dosering än de ﬂesta
tablettberedningarna.
Injektionslösningen för subcutant bruk är avsevärt dyrare per dos (från
ca 180 kronor) än någon annan beredningsform, men framstår också som
effektivare [23]. Förmodligen skulle de ﬂesta patienter som inte kan ta
tabletter kunna klara sig med nässpray eller stolpiller, men förekomsten av ett
injektionsläkemedel kan ibland innebära att behandling möjliggörs för patienter
som annars inte skulle kunna ta någon triptan alls.
På marknaden ﬁnns två olika nässprayer mot migrän: Imigran nässpray
och Zomig Nasal, i två styrkor vardera. För dessa produkter ﬁnns visserligen
dokumentation om effekt, men möjligheten att göra rättvisande jämförelser
mellan de båda läkemedlen är begränsad. Nässprayerna erbjuder vissa fördelar
framför motsvarande tablettberedningar. De verkar snabbare och är lämpligare
att använda vid illamående [53] [54].
Imigran nässpray har dessutom en godkänd indikation för personer mellan
12 och 17 år, utöver den från 18 år och uppåt som gäller för övriga triptaner.
Behandlingskostnaden för de två tillgängliga nässprayerna är ungefär på
samma nivå men är dock högre än för ﬂertalet tablettberedningar. Det kan
därför bli nödvändigt för LFN att komma tillbaka till dessa produkter senare,
speciellt om ﬂera nyintroduktioner sker eller om försäljningsvolymen för dessa
ökar mycket kraftigt.
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6.5 Biverkningar
Biverkningar är relativt ofta förekommande vid behandling med triptaner,
men de brukar vara milda och snabbt övergående hos de ﬂesta patienter.
Vanligast är yrsel och trötthet. Även tryck över bröstet, krampkänsla i halsen och
tyngdkänsla i olika delar av kroppen förekommer, men allvarliga biverkningar är
ovanliga.
Allvarliga hjärtbiverkningar har rapporterats men då främst hos patienter med
kända riskfaktorer för hjärtproblem [55]. Detta har också uppmärksammats i en
nyligen publicerad genomgång som Läkemedlesverket gjort [56], men denna
genomgång förändrar inte våra slutsatser om produkternas kostnadseffektivitet.
Ibland delas biverkningarna in i tre grupper: bröstbiverkningar, neurologiska
biverkningar och övriga. Undersökningar bland migränpatienter har visat att de
värderar toleransen högt och att de värderar risken för bröstbiverkningar som
ett större problem än risken för neurologiska biverkningar. Minst viktigt tycker
patienterna att risken för övriga biverkningar är [31].
För ﬂera av triptanerna är observationstiden för kort för att den fullständiga
biverkningsrisken ska kunna bedömas, men problemen med biverkningar
varierar inte anmärkningsvärt mellan de olika triptanerna. Däremot tycks
biverkningarna för ett och samma läkemedel i hög grad vara dosberoende
[57].
LFN har sammantaget gjort bedömningen att biverkningarna av de olika
triptanerna inte är av avgörande betydelse för resultatet av genomgången
och någon djupare analys av dessa görs därför inte. Trots att det inte kan
anses ha någon avgörande betydelse verkar det som att några triptaner
tolereras bättre än de övriga [4] och vi har därför använt också biverkningsdata
i ett sammansatt effektmått i en av de hälsoekonomiska analyserna. (En
redovisning av de olika produkternas biverkningsfrekvens enligt Ferrari ﬁnns i
tabell 8, avsnitt 8 i detta dokument.)
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7. VÄRDERING AV HÄLSOEKONOMI
I bilaga 4 ﬁnns en mer fullständig beskrivning av den hälsoekonomiska
litteratur som diskuteras nedan.
• De första fyra stegen i behandlingstrappan har inte utvärderats inom ramen
för denna genomgång.
• Kostnadseffektiviteten för de äldre migränspeciﬁka läkemedlen är dåligt
dokumenterad, speciellt i relation till de tidigare stegen i behandlingstrappan. Vi bedömer dock att de är kostnadseffektiva.
• Genomgången av litteraturen visar att triptanerna som grupp är
kostnadseffektiva jämfört med traditionell behandling, inklusive ergotamin.
• Det ﬁnns ett stort värde i att ha tillgång till ett antal olika triptaner på grund
av att effekten och biverkningarna kan variera påtagligt från individ till
individ.
• Litteraturen behandlar dock inte frågan om hur många triptaner som
behövs på marknaden för att ge så många personer med migrän
som möjligt adekvat behandling. Sannolikt är den extra nyttan av
en ytterligare triptan avtagande.
• En central kvarstående fråga är om det är möjligt att dra några
slutsatser rörande kostnadseffektiviteten hos triptanerna jämfört med
de äldre migränspeciﬁka läkemedlen.
• En annan central fråga är om det är möjligt att dra några slutsatser
rörande kostnadseffektiviteten hos olika tablettformer av triptanerna
jämfört med varandra. Det ﬁnns inte någon hälsoekonomisk analys
av triptaner som helt svarar mot våra behov, det vill säga anlägger ett
samhällsekonomiskt perspektiv, tar hänsyn till svenska förhållanden och
jämför alla relevanta alternativ, som i det här fallet är de olika triptantabletterna.
7.1 Kostnadseffektiviteten med äldre migränläkemedel
Vi har inte sökt dokumentation som utvärderar kostnadseffektiviteten mellan
de fyra inledande stegen i behandlingstrappan för migrän, det vill säga
icke-farmakologisk behandling, receptfria läkemedel samt icke-steroida
antiinﬂammatoriska läkemedel (NSAID). Det beror främst på att de aktuella
terapierna inte ingår i den nu aktuella ATC-kodsgruppen, N02 C.
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De äldre produkterna som ingår i den nu aktuella ATC-kodsgruppen
– ASA+metoklopramid, ergotamininpreparat och pizotifen – har inte en
lika omfattande hälsoekonomisk dokumentation som de nyare triptanerna.
Speciellt svårt är det att hitta underlag för att bedöma dem i relation till de
tidigare behandlingsalternativen i behandlingstrappan. De ﬂesta av dessa äldre,
migränspeciﬁka preparat är dock inte dyra. Används de enligt den svenska
behandlingstrappan, är de med stor sannolikhet kostnadseffektiva jämfört
med icke-farmakologisk behandling, receptfria läkemedel samt icke-steroida
antiinﬂammatoriska läkemedel (NSAID). Vi ser ingen anledning att utreda den
frågan ytterligare.
7.2 Triptanernas kostnadseffektivitet
7.2.1 Kostnadseffektiviteten av triptaner jämfört med annan
behandling
De ﬁnns ett fåtal jämförelser mellan äldre, migränspeciﬁka läkemedel och
triptaner i litteraturen, även om de äldre migränläkemedlen då ofta ingår i en
ospeciﬁcerad grupp med traditionell behandling. Dessa studier visar ganska
samstämmigt att triptanerna som klass är kostnadseffektiva jämfört med äldre
preparat. Om även indirekta kostnader räknas med är triptanerna som regel
kostnadsbesparande. Två undantag ﬁnns i litteraturen:
1.

För det första var dihydroergotamin injektion i en studie mer
kostnadseffektivt än sumatriptan injektion på sju av elva effektmått
[58]. I en annan studie var kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår
för sumatriptan injektion jämfört med dihydroergotamin injektion 24
500 kanadensiska dollar [20]. Dihydroergotamin ﬁnns dock inte
tillgängligt som injektionsmedel i Sverige, varför jämförelsen inte är
relevant. Dihydroergotamin i tablett, som ﬁnns i Sverige, har inte
utvärderats. Den används dessutom i huvudsak på en annan
indikation.

2.

För det andra visade en välgjord kanadensisk studie att kostnaden
per kvalitetsjusterat levnadsår för peroralt sumatriptan jämfört med
ASA + metoklopramid var 9 500 kanadensiska dollar [20]. Eftersom
studien gäller kanadensiska förhållanden är resultatet inte omedelbart
tillämpbart i Sverige, men eftersom priset på sumatriptan idag i
Sverige är lägre än i analysen och kostnaden per kvalitetsjusterat
levnadsår förhållandevis låg är det inte osannolikt att sumatriptan
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kan betraktas som kostnadseffektivt jämfört med ASA + metoklopramid.
Den omständigheten att ASA + metoklopramid enligt den svenska
behandlingstrappan ska prövas innan en triptan eller ergotamin får användas
gör dock frågan något akademisk.
De studier som ﬁnns har ett antal problem, framförallt att det ﬁnns få direkta
jämförande kliniska studier att basera utvärderingar på, analyserna inte gäller
svenska förhållanden och perspektivet i analyserna varierar. Dessa problem
gäller både utvärderingarna av triptaner och äldre preparat och diskuteras mer
ingående i avsnitt 7.2.1 – 7.2.3.
7.2.2 Kostnadseffektiviteten av perorala triptaner jämfört med
varandra
En svår fråga är om det är möjligt att dra några slutsatser om
kostnadseffektiviteten hos de olika tablettformerna av triptanerna jämfört
med varandra. Vid en sådan jämförelse är det viktigt att komma ihåg att det
sannolikt ﬁnns ett stort värde i att ha tillgång till ett antal olika triptaner på
grund av att effekten (och kanske även biverkningarna) kan variera påtagligt
från individ till individ. En triptan som vid en första jämförelse förefaller vara
mindre kostnadseffektiv än en annan blir naturligtvis kostnadseffektiv för de
patienter som har god respons och där den andra triptanen inte fungerar,
förutsatt att det är kostnadseffektivt att behandla migränen.
Litteraturen behandlar inte alls den svåra frågan om hur många triptaner som
behövs på marknaden för att ge så många personer med migrän som möjligt
adekvat behandling, förutsatt att effekten av en viss triptan är olika för olika
patienter. Sannolikt är den extra nyttan av ytterligare en triptan avtagande, vilket
illustreras i Figur 5. Det är dock okänt hur många triptaner som behövs innan
ingen ytterligare patient kan få hjälp.
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Figur 5. Illustrerar avtagande nytta av att ha tillgång till ﬂer triptaner.

De huvudsakliga problemen i övrigt med en jämförelse mellan de olika
triptanerna är att det ﬁnns få direkta jämförande studier, effektmåtten kan vara
fel, det ﬁnns inte någon publicerad utvärdering som gäller svenska förhållanden
och perspektivet i de olika utvärderingarna varierar.
Det ﬁnns få direkta jämförande studier
Den bästa källan till information om den relativa kliniska effekten av olika
behandlingar är direkta jämförande studier av god kvalitet. Olyckligtvis saknas
direkta jämförande studier mellan de ﬂesta triptaner. I dessa fall är metaanalys i
princip den bästa källan till jämförande data.
Används rätt effektmått?
Jämförelser mellan triptanerna måste av naturliga skäl göras med de effektmått
som används i kliniska prövningar. Det är dock inte uppenbart att dessa effektmått är de lämpligaste att basera en hälsoekonomisk utvärdering på. Det förutsätter att det eller de mått som används speglar alla viktiga aspekter av läkemedlen. Om triptanerna skiljer sig åt på andra attribut än de som fångas idessa
effektmått, och dessa attribut har signiﬁkanta effekter på kostnaderna och/eller
patienternas hälsa, är det inte lämpligt att basera beslut enbart på dessa.
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Det ﬁnns inte någon publicerad utvärdering som gäller
svenska förhållanden
Det ﬁnns publicerade utvärderingar för USA, Kanada, Storbritannien, Spanien,
Tyskland, Italien, Nederländerna och Belgien. Endast en opublicerad studie
som jämför zolmitriptan 2,5 mg med placebo gäller svenska förhållanden. Det
ﬁnns ingen anledning att tro att effekten av de olika preparaten skulle skilja
sig åt mellan länder, men både de direkta och de indirekta kostnaderna är
annorlunda i Sverige än i de andra länderna.
Perspektivet i de olika utvärderingarna varierar
Vissa studier tar enbart med läkemedelskostnader, en del räknar in både
läkemedelskostnader och andra sjukvårdskostnader, några enbart förlorad tid
(produktion och ibland även fritid) och några slutligen samtliga kostnader, det
vill säga totalkostnaden.
Vi anser att behandlingar ska utvärderas från ett samhällsekonomiskt
perspektiv och alltså ta hänsyn till totalkostnaden. Trots det kan analyser med
ett mer begränsat perspektiv vara av visst intresse. Under vissa, restriktiva
förutsättningar kan en analys av läkemedelskostnaden baserad på det antal
patienter som behöver behandlas för att få en framgångsrik behandling
– number needed to treat (NNT)2 – ge relevant information.
Den förmodligen viktigaste förutsättningen som måste vara uppfylld är att
effekten på indirekta kostnader är direkt proportionerlig mot den medicinska
effekten såsom den mäts i NNT. Eftersom de indirekta kostnaderna står för en
så stor del av de totala kostnaderna inom migrän, är det viktigt att variationer
i dessa speglas på ett adekvat sätt. Vidare förutsätts att triptanerna som klass
är kostnadseffektiva jämfört med annan behandling. Detta är en förutsättning,
eftersom ingen annan behandling ﬁnns med i jämförelsen. Slutligen måste de
olika triptanerna ha likartad effekt- och biverkningsproﬁl. Om biverkningarna
signiﬁkant skiljer sig åt kan inte denna enkla jämförelse användas. Med likartad
effekt menas att ett och samma effektmått kan användas för alla triptanerna,
utan att signiﬁkant information går förlorad.
Utvärderingar som inte baseras på NNT
Endast två utvärderingar av kostnadseffektiviteten hos tablettriptaner jämfört
med andra triptaner har baserats på effektdata från direkta jämförande kliniska
studier. Wells [59] har jämfört eletriptan 40 och 80 mg med sumatriptan 50
2
NNT beräknas som reciproken av andelen framgångsrikt behandlade patienter. En behandling som till exempel
har 33,3% framgångsrikt behandlade patienter enligt något effektmått har ett NNT på 1/0,333 = 3. Man måste
alltså behandla tre patienter för att få en framgångsrik behandling.
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och 100 mg i en analys där endast läkemedelskostnader ingår och funnit
att båda eletriptandoserna är billigare per framgångsrikt behandlad attack på
två olika mått. Den lägre eletriptandosen var mer kostnadseffektiv än den
högre. Mannix [60] jämför almotriptan 12,5 mg och sumatriptan 50 mg
med avseende på kostnader för att hantera bröstsmärtor, vilket är en känd
biverkning av triptaner. Även Wang [61] analyserar samma fråga, fast med data
från försäkringsutbetalningar och båda studierna visar att almotriptan minskar
dessa kostnader jämfört med sumatriptan. Studierna gäller dock amerikanska
förhållanden och det är tveksamt vilken tillämpning de har i Sverige.
Williams och Reeder har i två analyser med effektdata från en metaanalys
jämfört almotriptan 12,5 mg med sumatriptan 50 och 100 mg [62], samt
med rizatriptan 10 mg [63]. Den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten för
almotriptan jämfört med sumatriptan 50 och 100 mg respektive rizatriptan 10
mg är 12 dollar, 16 dollar och strax under 7 dollar om effektmåttet varaktig
smärtfrihet utan biverkningar används. Studierna är välgjorda, men baserade
på amerikanska förhållanden och generaliserbarheten till svenska förhållanden
tveksam.
Utvärderingar baserade på NNT
I litteratursökningen identiﬁerades sex hälsoekonomiska utvärderingar av
grupper av triptaner som var uppbyggda på NNT och läkemedelskostnader.
Fem av dessa har baserats på metaanalyser av ett ﬂertal kliniska prövningar: en
på Belsey [5], en på Adelman och Belsey [64], en på Belsey 2004 [21] och
två på Ferrari [4]. Priset på triptaner skiljer sig dock åt mellan länder och är olika
i de olika studierna.
Eftersom vi har tillgång till samma effektdata är det inte svårt att göra en
egen analys baserad på svenska priser. Tabell 7 visar kostnadseffektivitet
beräknad som kostnad per framgångsrikt behandlad patient med effektmåttet
”smärtfrihet vid två timmar”. Kostnaden inkluderar enbart en dos läkemedel,
inget annat är medräknat.
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Tabell 7. Kostnadseffektivitet beräknad som kostnad per framgångsrikt behandlad patient
med effektmåttet ”smärtfrihet vid två timmar” efter Ferrari [4].
Produkt

Dos (mg)

Effekt
justerad
mot pbo

NNT

Pris* AUP
(kronor)

Genomsnittlig
kostnad per
effekt (kronor)

Rizatriptan

10

30

3,29

55,9

184

Eletriptan

40

23

4,44

43,1

192

Zolmitriptan

5

25

3,97

55,9

222

Almotriptan

12,5

21

4,76

49,7

237

Rizatriptan

5

22

4,55

52,3

238

Zolmitriptan

2,5

20

4,90

49,2

241

Sumatriptan

100

20

5,13

55,9

287

Sumatriptan

50

18

5,56

52,3

291

Eletriptan

80

28

3,52

86,2

304

Naratriptan

2,5

14

7,09

54,3

385

Eletriptan

20

11

9,09

43,1

392

* priser december 2004

Förutom de problem som redan diskuterats, att analysen inte har med alla
relevanta kostnader och problem med effektmåttet, är ett ytterligare stort
problem med den här analysen att den inte är inkrementell. Alla triptanerna
jämförs enbart med placebo (eller ingen behandling alls i vissa analyser). Om
syftet är att välja mellan olika triptaner är den relevanta frågan hur mycket extra
den ökade effekten av en mer potent triptan kostar.
I Tabell 7 visas effekt som andel patienter som blivit smärtfria vid två timmar,
justerat för placeborespons, efter Ferrari [4]. Dessutom visas de svenska
priserna. Med det här effektmåttet framgår det att eletriptan 40 mg dominerar,
det vill säga har högre effekt och samtidigt lägre pris än de övriga produkterna
utom eletriptan 20 och 80 mg, rizatriptan 10 mg och zolmitriptan 5 mg.
Eletriptan 20 mg har samma pris men lägre effekt och kan därför inte vara
kostnadseffektivt i den här jämförelsen. Rizatriptan 10 mg har högre effekt
än zolmitriptan 5 mg men samma pris och zolmitriptan kan därför inte heller
vara kostnadseffektivt här. Eletriptan 80 mg har högre pris och lägre effekt än
rizatriptan 10 mg och är alltså dominerat. Då återstår endast rizatriptan 10 mg
och eletriptan 40 mg i den här inkrementella jämförelsen. Rizatriptan 10 mg
har sju procentenheter högre effekt men kostar samtidigt 12,80 kronor mer
per dos. Sju procentenheter högre effekt innebär att man måste behandla
14,3 patienter med rizatriptan 10 mg istället för med eletriptan 40 mg för att få
ytterligare en patient som uppnår smärtfrihet vid två timmar. Den inkrementella
kostnadseffektiviteten är då 183 kronor.
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Även om analysen görs inkrementell är den av ytterst tveksamt värde. Flera
kommentatorer är också kritiska till denna mycket enkla analys (se till exempel
[65] och [66]), som de menar inte förmår fånga de skillnader som faktiskt
ﬁnns mellan olika triptaner. Vissa triptaner har färre återfall, andra har lägre
effekt men färre biverkningar och så vidare.
Alternativa beredningsformer av triptaner
Triptaner ﬁnns, förutom i den vanliga tablettformen, till exempel som injektion,
nässpray och munsönderfallande tablett. Värdet av dessa olika formuleringar
är relativt dåligt belyst i den hälsoekonomiska litteraturen. Det ﬁnns ett antal
amerikanska studier, men alla dessa har liten relevans för svenska förhållanden.
En mycket välgjord kanadensisk studie visade att kostnaden per
kvalitetsjusterat levnadsår för sumatriptan injektion jämfört med sumatriptan
100 mg var drygt 20 000 kanadensiska dollar (cirka 110 000 svenska kronor
med 1997 års växelkurs) [20].
En belgisk studie, som antog ett samhällsperspektiv, visade att kostnaden per
timme tidigare smärtlindring var 53 belgiska franc (cirka 10 kronor med 1998
års växelkurs) för sumatriptan injektion jämfört med traditionell behandling
[67]. Båda de sistnämnda studierna har en viss relevans för svenska
förhållanden, trots problemen med internationella jämförelser.
Vi gör trots bristen på dokumentation den samlade bedömningen att värdet
av dessa alternativa formuleringar är stort, eftersom det ﬁnns patienter som
till exempel på grund av illamående inte kan använda tabletten och alltså
annars inte skulle kunna använda någon triptan. Dessutom ger de alternativa
formuleringarna en möjlighet att individanpassa behandlingen, vilket är viktigt.
Slutligen står de alternativa formuleringarna för endast en mindre del av den
sammanlagda försäljningen. Därför anser vi inte heller att det behövs någon
ytterligare analys av dem.

7.3 Olika svårighetsgrad
Migrän är en kronisk sjukdom och patienten behöver oftast behandling under
många år. Dessutom har migränpatienterna naturligtvis olika svår migrän, både
vad gäller attackernas antal och varaktighet och även vilka symtom patienten
har. Det är troligt att kostnadseffektiviteten påverkas av dessa och andra
faktorer.
I princip bör det gå att ﬁnna en strategi, som bättre än andra strategier visar
vilken patient som får vilken behandling vid vilket tillfälle. Detta är ett kostnads
effektivitetsproblem eftersom strategierna ger olika utfall i termer av hälsa och

      

59

kostnader. Beslutsproblemet blir dock snabbt mycket komplext och i praktiken
är det svårt att inkludera alla relevanta aspekter i strukturen. Dessutom saknas
ofta nödvändig information, till exempel om alla villkorade sannolikheter (vad
är sannolikheten att triptan Y har effekt, givet att patienten inte svarat på triptan
X?).
Cady och kollegor [68] fann i en studie att det kunde vara mer kostnadseffektivt att tidigt under en attack behandla migrän med sumatriptan i
tablettform, medan den fortfarande är mild och inte blivit moderat eller svår.
Resultatet bygger dock på en retrospektiv analys av en enda klinisk prövning
och inkluderade endast kostnaden för sumatriptan. Halpern och kollegor
[69] använde samma kliniska data, men inkluderade även andra direkta och
indirekta kostnader och ﬁck samma resultat.
En annan studie fann att minskningen i både direkta och indirekta kostnader
var störst i subgruppen av patienter som hade svår migrän och i gruppen med
mild migrän minskade inte kostnaderna alls [70].
Två studier har jämfört stepped care (alla börjar med enkel analgetika) med
stratiﬁed care (patienter med svårare migrän börjar med triptan) och visat
att stratiﬁed care är mer kostnadseffektivt [71], [72]. Dessa resultat pekar på
att man idealt ska ta hänsyn till svårighetsgrad när kostnadseffektiviteten av
olika behandlingar ska uppskattas. Även Ferrari [73] kommer till slutsatsen
att stratiﬁed care är mer kostnadseffektivt än stepped care, dock utan någon
formell analys av problemet.
Adelman och kollegor [74] menar också att patienter med mild eller
moderat migrän kan använda billiga NSAID preparat som förstahandsmedel.
Men för patienter med svårare migrän är det kostnadseffektivt att använda en
stratiﬁerad strategi där man tidigt behandlar med migränspeciﬁka läkemedel.
Även att sätta in behandling tidigt under attacken är värdefullt. Författarna pekar
på vikten av att reducera användningen av multipla doser av triptaner och att
undvika sjukvårdskonsumtion eftersom dessa driver kostnaderna.
En annan fråga – som inte belysts i litteraturen – gäller i vilken
ordning de perorala triptanerna ska provas när en patient nått det steg i
behandlingstrappan att en triptan bör användas.
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8. Vilken/vilka peroral migränbehandling
är mest kostnadseffektiv?
• Det kostar cirka 350 kronor att få ytterligare en patient varaktigt smärtfri
utan biverkningar om man behandlar med sumatriptan 100 mg jämfört
med kombinationen ergotamin + koffein. Om detta är kostnadseffektivt
beror på värderingen av en hälsoeffekt.
• För patienter som redan står på ergotamin, får adekvat smärtlindring och är
nöjda med produkten, är det dock inte kostnadseffektivt att byta till en
triptan.
Många av de triptaner som ﬁnns tillgängliga ligger relativt nära varandra i effekt
och biverkningsfrekvens och det vore önskvärt om ﬂer effektmått var studerade
i direkt jämförande studier. Eftersom också priserna ligger relativt nära är det
svårt att värdera dessa produkter inbördes.
Den dokumentation som ﬁnns tillgänglig idag består av såväl direkta
jämförelser mellan triptanerna som metaanalyser och vi har, baserat på denna
dokumentation, gjort egna analyser för att jämföra kostnadseffektiviteten
mellan tablettformerna av de olika triptanerna.
Analyserna baseras på de priser som gäller i februari 2005 och visar att:
• Rizatriptan 10 mg framstår som det mest kostnadseffektiva valet.
• Tack vare sitt låga pris kan eletriptan 40 mg under vissa förutsättningar vara
det kostnadseffektiva valet, men osäkerheten är större på grund av att
det saknas direkt jämförande studier av god kvalitet och att värderingen
bara kan göras utifrån metaanalysdata. Dessutom beror det på
vilken betalningsvilja samhället har för att få ännu en patient varaktigt
smärtfri utan biverkningar.
Dessutom konstaterar vi följande:
• Det är svårt att se någon kostnadseffektiv användning av sumatriptan 100
mg om priset är högre än priset för övriga produkter men till
sumatriptans fördel talar den överlägsna kliniska erfarenheten,
den omfattande dokumentationen samt den breda tillgången på olika
beredningsformer.
• Den rekommenderade startdosen för zolmitriptan är 2,5 mg, men sett ur
ett kostnadseffektivitetsperspektiv framstår 5 mg som en lämpligare startdos.
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• Eletriptan 80 mg är på grund av sitt höga pris med stor sannolikhet inte ett
kostnadseffektivt alternativ. Ett undantag kan vara patienter som inte kan få
hjälp av någon annan triptan. Eftersom 80 mg inte säljs som en egen dos
utan består av en dubbel dosering av 40 mg eletriptan är det svårt att lyfta
ut det ur förmånen.
• Naratriptan 2,5 mg verkar inte vara ett kostnadseffektivt alternativ för någon
patient om priset är högre än det för almotriptan 12,5 mg. Effekten är lägre
än för andra triptaner och naratriptan är att betrakta som ett andrahandsval
bland triptanerna. Till ett lågt pris kan det dock vara ett intressant alternativ
för de patienter som har problem med biverkningar vid behandling
med andra triptaner.
• Det ﬁnns ingen anledning att omvärdera de behandlingsalternativ som idag
är andrahandsval bland triptanerna eftersom de inte är kostnadseffektiva
som förstahandsval. Detta gäller eletriptan 20 mg och 80 mg, naratriptan
2,5 mg och rizatriptan 5 mg.
8.1 Egna hälsoekonomiska analyser
Vi kan konstatera att det inte ﬁnns hälsoekonomiska analyser av
migränspeciﬁka läkemedel som helt svarar mot våra behov, det vill säga
anlägger ett samhällsekonomiskt perspektiv, tar hänsyn till svenska förhållanden
och analyserar alla relevanta jämförelsealternativ.
Det ﬁnns åtminstone två hälsoekonomiska frågor som är angelägna att
besvara:
1.
2.

Är triptanerna kostnadseffektiva jämfört med de äldre, migränspeciﬁka
läkemedlen av ergotamintyp?
Vilken triptan är mest kostnadseffektiv?

Den första frågan baseras på observationen att triptanerna är mer effektiva,
men också dyrare än ergotamin och dihydroergotamin. Det ﬁnns, som nämnts,
restriktioner i användningen av ergotamin och dihydroergotamin som gör att
preparaten inte är aktuella för många patienter med migrän. Men frågan är
ändå intressant eftersom detta inte gäller alla patienter.
Den andra frågan är intressant eftersom det ﬁnns vissa – om än inte så
stora – skillnader i effekt och pris mellan de olika triptanerna. Migrän är en
vanlig sjukdom och det rör sig om många patienter – som troligen borde vara
ännu ﬂer eftersom det är en underbehandlad sjukdom – och det gör att de
sammantagna effektivitetsförlusterna kan bli betydande även med mindre
skillnader i pris och effekt.
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I det här fallet är det relevant att jämföra triptanerna med varandra, eftersom
analysen gäller patienter som har nått det steg i behandlingstrappan då en
triptan bör prövas. Det ﬁnns förvisso ﬂera sådana analyser som dessutom är
baserade på metaanalyser av kliniska prövningar. Dessa analyser har, som
tidigare diskuterats, stora brister på så vis att de inte inkluderar indirekta
kostnader eller kostnader för återfall, inte är inkrementella och inte gäller
svenska förhållanden.
Det ﬁnns andra modeller som är fria från ﬂera av dessa brister, men de gäller
fortfarande inte svenska förhållanden och jämför som regel inte ﬂera triptaner
med varandra. De är dessutom baserade på enstaka kliniska prövningar av
varierande kvalitet.
Vi har därför konstruerat en hälsoekonomisk modell för att bättre kunna
besvara dessa frågor från ett svenskt, samhällsekonomiskt perspektiv. Samma
grundmodell används med tre olika dataset för effekt och biverkningar:
1. Direkt jämförelse av cafergot mot sumatriptan
2. Direkta jämförelser av acceptabel kvalitet där triptaner jämförs med andra
triptaner
3. Metaanalyser av triptaner

8.2 Den hälsoekonomiska modellen
8.2.1 Struktur, patientpopulation, tidsperiod
Modellen är ett beslutsträd som täcker en tidsperiod om endast en
migränattack och någon diskontering, det vill säga att beräkna vad framtida
händelser är värda idag, är därför inte aktuell. I modellen analyseras endast
tablettformuleringar av migränspeciﬁka läkemedel. Det antas alltså dels att
patienterna redan har gått igenom de tidigare stegen i behandlingstrappan och
dels att patienten inte hör till dem som behöver någon annan beredningsform
(till exempel injektion eller nässpray). Beslutsträdet visas i ﬁgur 6.
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Återfall
Smärtfri vid 2 timmar
Ej återfall

Ingen biverkning
Ej smärtfri vid 2 timmar

Återfall
Smärtfri vid 2 timmar
Migränattack

Ej återfall
Ej smärtfri vid 2 timmar

Behandling B

Produktivitetsförlust

Ej ytterligare dos

Produktivitetsförlust

Produktivitetsförlust

Produktivitetsförlust

Behandling A

Någon biverkning

Ytterligare dos

Ytterligare dos

Produktivitetsförlust

Ej ytterligare dos

Produktivitetsförlust

Produktivitetsförlust

Produktivitetsförlust

samma som ovan

Figur 6. Schematisk bild av beslutsträd för att modellera kostnadseffektiviteten av
behandling med perorala migränspeciﬁka läkemedel.

Patienterna antas vara genomsnittliga i betydelsen att de har 15 attacker per
år och är 40 år gamla. Alla patienter arbetar och det görs ingen åtskillnad på
män och kvinnor. Vi antar att inget är känt i förväg om hur patienten svarar på
migränbehandling med avseende på vare sig effekt eller biverkningar.
8.2.2 Effektmått i modellen
I modellen analyseras kostnadseffektiviteten med tre olika effektmått
(resultaten med effektmått 1 och 2 presenteras dock i bilaga):
1.
2.

3.

Smärtfrihet vid två timmar
Smärtfrihet vid två timmar kombinerat med återfall för att skapa
”varaktig smärtfrihet”. Notera att ”varaktig smärtfrihet” (sustained
pain free) deﬁnieras på ett lite annorlunda sätt i kliniska
prövningar, där ingår även att patienten inte
ska ta någon ”räddningsmedicin” (rescue medication).
Varaktig smärtfrihet utan biverkningar

Smärtfrihet vid två timmar är ett mått som ﬁnns tillgängligt för åtminstone
alla tablettriptaner och det anses vara ett bättre mått än smärtlindring vid
två timmar [32], [33], något som bekräftats både av vår expertgrupp och i
rundabordssamtal med företagen.
Smärtfrihet vid två timmar rapporteras i bland annat en del metaanalyser
(till exempel [4]) både som ett absolut och som ett placebojusterat värde.
Placebojusteringen har helt enkelt bestått i att subtrahera placeboeffekten
från den absoluta effekten. Det kan diskuteras vilket av dessa mått som
bör användas. Å ena sidan gör placebojusteringen att eventuella skillnader
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i sammansättning av studiepopulation eller behandlingseffekter utöver
triptanbehandlingen inte får genomslag i effektmåttet. Å andra sidan ligger
den absoluta effekten närmare den verkliga effekt som patienten upplever
av behandlingen och det är den effekten som ger den faktiska påverkan på
patientens livskvalitet och produktivitet.
I de analyser som bygger på direkta jämförande studier används absolut
effekt, men av skäl som tidigare diskuterats (se avsnitt 6.2) är det i de analyser
som bygger på metaanalyser mest lämpligt att använda placebojustering. Vi
presenterar dock analyser även med absolut effekt i bilagor.
Eftersom återfallen är ganska många, varierar mellan olika triptaner och
anses viktiga av patienterna [31] har denna variabel inkluderats i modellen.
Patienterna bryr sig dock inte enbart om effekten, utan vill även slippa
biverkningar [31]. Vi använder placebojusterade biverkningssiffror från de
kliniska prövningarna (direkta jämförande studier eller metaanalyser) när dessa
ﬁnns tillgängliga för att konstruera måttet Varaktig smärtfrihet utan biverkningar.
I de jämförande studier som saknar placeboarm används absoluta frekvenser.
I de fall det rapporterats har vi använt frekvensen av läkemedelsrelaterade
biverkningar, annars samtliga biverkningar. För att patienten ska anses vara
varaktigt smärtfri utan biverkningar måste han eller hon vara smärtfri vid två
timmar, inte få något återfall och inte ha drabbats av någon biverkning. Ett
nödvändigt antagande här är att patienter i prövningarna som uppnått varaktig
smärtfrihet löpte samma risk att drabbas av biverkningar som andra.
8.2.3 Kostnader i modellen
I modellen ingår läkemedelskostnader för migränbehandling (endast ergotamin
eller triptan) samt produktionsförluster. Kostnaderna (AUP, baserat på styckpris
per tablett i de största förpackningarna) för de perorala triptanerna visades i
ﬁgur 2 (och i tabell 7) och kostnaden för cafergot i ﬁgur 3.
Kostnaderna för produktionsförluster baseras på antagandet att en
genomsnittlig person med migrän har 12-15 attacker på ett år, vilket är relativt
väl belagt ([14]).
Vidare antas den genomsnittlige personen med migrän förlora fem
arbetsdagar per år utan triptanbehandling, det vill säga cirka 0,33 arbetsdagar
per attack. Denna siffra inkluderar både frånvaro från arbetet och minskad
produktivitet på arbetet. I litteraturen förekommer skattningar mellan 0,1 till
över 1 dags frånvaro per attack. Dessa resultat sammanfattas i Ferrari [73].
Den högsta siffran är något av ett extremvärde och 0,33 ligger nära de övriga
skattningarna. Det är dessutom den siffra som Dahlöf [14] refererar till. Det kan
vara så att personer med migrän som står på triptanbehandling i genomsnitt
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har ﬂer attacker per år än den genomsnittlige personen med migrän, men det
viktiga antagandet är hur mycket arbetstid per attack som förloras och den
kvoten är troligtvis robust.
Om behandlingen inte ger smärtfrihet vid två timmar antas den inte ha
någon effekt på produktionsförlusten. Om den ger smärtfrihet vid två timmar
och patienten inte får något återfall antas ändå en viss produktionsförlust, tio
procent av förlusten vid ingen effekt. Detta bland annat på grund av att
patienten även kan ha andra migränsymtom som inte blivit bättre. Om
behandlingen har effekt vid två timmar, men patienten får ett återfall, antas
produktionsförlusten vara hälften av vad den skulle vara vid ingen effekt. En
dags produktionsförlust värderas till 1000 kronor. Detta sammanfattas i tabell 8.
Tabell 8. Sammanfattning av parametervärden för produktionsbortfall som används i modellen.
Produktionsbortfall
– Ingen effekt

0,33 dagar

– Smärtlindring 2 timmar, inget återfall

0,033 dagar

– Smärtlindring 2 timmar, återfall inom 24 timmar

0,165 dagar

Kostnad 1 dags produktionsbortfall

1 000 kronor

8.2.4 Varför är inte kostnader för biverkningar och andra
sjukvårdskostnader inkluderade?
Modellen inkluderar inte övriga sjukvårdskostnader samt kostnaden för
biverkningar.
Det ﬁnns två anledningar till att kostnaden för biverkningar inte är med. För
det första är kostnaderna för biverkningar förmodligen inte så stora. Särskilt
inte sedan läkare och patienter lärt sig hantera tryck över bröstet – en relativt
vanlig biverkning av triptaner – som tidigare orsakade många sjukhusbesök,
åtminstone i USA. Faktum är att de ﬂesta biverkningar som patienterna
upplever förmodligen inte ger upphov till några kostnader alls [75]. För det
andra saknas tillförlitliga data om vilka kostnader biverkningar av de olika
behandlingarna ger upphov till och hur dessa skiljer sig åt mellan de olika
behandlingarna.
Vi har valt att inte ta med övriga sjukvårdskostnader av liknande skäl.
Framför allt är det svårt att visa att de olika behandlingarna skulle skilja sig åt
med avseende på dessa kostnader och dessutom har det visat sig vara en
förhållandevis liten kostnad i sammanhanget. I till exempel Badia [76] stod
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akutbesök för endast drygt sex procent av totalkostnaden för migrän. En stor
del av de direkta sjukvårdskostnaderna orsakas dessutom av diagnosticering
snarare än behandling [65]. Flera publikationer pekar vidare på att en
betydande del av sjukvårdskostnaderna för patienter med migrän orsakas av
andra sjukdomar än migrän, till exempel depression [77], [78].

8.3 Kostnadseffektiviteten av sumatriptan jämfört med cafergot
Den fråga som vi vill besvara är egentligen om triptanerna som klass är
kostnadseffektiva jämfört med de äldre, migränspeciﬁka läkemedlen av
ergotamintyp, men på grund av bristen på data analyserar vi endast en triptan,
sumatriptan 100 mg, mot ett ergotaminläkemedel, cafergot. Sumatriptan 100
mg är dock den mest använda triptanen i Sverige vilket ökar relevansen av
jämförelsen.
Modellens struktur samt kostnader har redan redovisats i avsnitt 8.2.
8.3.1 Effekt
Effektdata samt biverkningar är hämtade från en randomiserad, dubbelblind
studie av hög kvalitet där sumatriptan 100 mg jämförts med cafergot (2 mg
ergotaminetartrat, 200 mg koffein) [28]. I studien behandlades 580 patienter.
Resultatet var att 35 procent av patienterna som behandlades med
sumatriptan var smärtfria vid två timmar jämfört med 13 procent i
cafergotgruppen. I sumatriptangruppen hade 48 procent av patienterna ett
återfall inom 48 timmar jämfört med 31 procent i cafergotgruppen. Data för
återfall inom 24 timmar redovisas inte, men det är sannolikt att sumatriptan
med sin kortare halveringstid skulle ha haft ett bättre resultat vid den
tidpunkten. Andelen behandlade attacker med minst en läkemedelsrelaterad
biverkning anges till 24 procent i sumatriptangruppen och 19 procent i
cafergotgruppen.
8.3.2 Resultat
Kostnadseffektivitetsanalysen visar att sumatriptan ger mer effekt men medför
en högre kostnad och kostnaden för att få ytterligare en patient varaktigt
smärtfri utan biverkningar är 346 kronor. Detta visas i tabell 9. I tabell 14
och 15 i bilaga 1 visas resultatet om effektmåtten varaktig smärtfrihet eller
smärtfrihet vid två timmar används istället.
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Tabell 9. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack
med peroralt sumatriptan eller cafergot.
Behandling

Kostnad (kronor)

Effekt (SNAE)

Cafergot

271

0,0735

Sumatriptan 100 mg

294

0,1376

Kostnad för ytterligare
en patient varaktigt
smärtfri utan biverkningar

346

I bedömningen av resultatet måste man ta hänsyn till det som diskuterats
tidigare, nämligen att ergotamin på medicinska grunder har ett användningsområde som är begränsat till patienter som kan förväntas att följa doseringsanvisningarna och som har attacker mer sällan eller attacker som är ovanligt
långa [27].
Vidare är det naturligtvis av central betydelse hur mycket man anser att
den extra hälsoeffekt som uppnås med sumatriptan är värd. Utan en sådan
värdering går det inte att avgöra vilket preparat som är mest kostnadseffektivt.
Men oavsett om kostnaden per hälsoeffekt i den här analysen ligger över
eller under en beslutsfattares värdering av den hälsoeffekten är det lämpligt
att påpeka att resultatet inte säger något om patienter som redan får en
fungerande behandling med cafergot. För patienter som har attacker mindre
frekvent, som tolererar läkemedlet och får effekt är ergotamin det mest
kostnadseffektiva valet på grund av det mycket låga priset.

8.4 Direkta jämförelser
Det ﬁnns endast åtta direkt jämförande studier mellan triptaner som håller
en acceptabel vetenskaplig kvalitet enligt de systematiska genomgångar vi
identiﬁerat. Endast fem av dessa rapporterar de effektmått som behövs i vår
hälsoekonomiska modell. De jämförelser som därför är aktuella är: Rizatriptan
10 mg mot Naratriptan 2,5 mg i Bomhof [34], mot zolmitriptan 2,5 mg i
Pascual [35] och mot rizatriptan 5 mg och sumatriptan 100 mg i Tfelt-Hansen
[36] samt Zolmitriptan 5 mg mot sumatriptan 100 mg i Geraud [38] och mot
sumatriptan 50 mg och zolmitriptan 2,5 mg i Gruffyd-Jones [39].
Detta innebär att läkemedlen eletriptan och almotriptan inte ﬁnns med i
någon av jämförelserna.
8.4.1 Data
Modellens struktur samt kostnader har redan redovisats i avsnitt 8.2.
Effektdata för smärtfrihet vid två timmar och återfall samt biverkningar från
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de fem kliniska prövningarna visas i tabell 10. Dessa data används i fem olika
körningar av modellen.
Tabell 10. Effektdata från jämförande studier som används i kostnadseffektivitetsmodell.
Studie

Jämför

Smärtfrihet vid
2 timmar

Återfall

Biverkningar

Bomhof [34]

Naratriptan
2,5 mg

20,7%

21%

19%

Rizatriptan
10 mg

44,8%

33%

27%

Rizatriptan
10 mg

43,2%

28%

15%*¤

Zolmitriptan
2,5 mg

35,6%

29%

18%*¤

Rizatriptan
10 mg

40%

35%

33%¤

Rizatriptan
5 mg

25%

48%

27%¤

Sumatriptan
100 mg

33%

32%

41%¤

Sumatriptan
100 mg

30%

28%

34%*

Zolmitriptan
5 mg

29%

26%

35%*

Sumatriptan
50 mg

35,3%

30,6%

34,4%

Zolmitriptan
5 mg

36%

29,9%

37,7%

Zolmitriptan
2,5 mg

32,4%

30,3%

34,8%

Pascual [35]

Tfelt-Hansen
[36]

Geraud [38]

Gruffyd-Jones
[39]

*Placebojusterat värde
¤ Läkemedelsrelaterade biverkningar

8.4.2 Resultat
Resultaten från de fem analyserna presenteras i tabell 11. I bilaga 1 visas
resultat med andra effektmått.
Rizatriptan 10 mg dominerar, det vill säga har både högre effekt och lägre
kostnad än alternativen (naratriptan 2,5 mg, rizatriptan 5 mg, sumatriptan 100
mg och zolmitriptan 2,5 mg), i de tre analyser som det ﬁnns med. Sumatriptan
100 mg är dominerat i analysen mot rizatriptan 10 mg, men dominerar
zolmitriptan 5 mg i en annan analys. Där är dock skillnaden i kostnad och
effekt försumbar. Sumatriptan 50 mg dominerar båda styrkorna av zolmitriptan
i en analys, men även här är skillnaderna i kostnader och effekter mycket
små. Naratriptan 2,5 mg, rizatriptan 5 mg och zolmitriptan 2,5 och 5 mg är
dominerade i de analyser de ﬁnns med i.
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Tabell 11. Resultat av kostnadseffektivitetsanalyser baserat på fem jämförande kliniska prövningar.
Studie

Preparat

Effekt

Kostnad

Inkrementell
Kostnad/
effekt

Bomhof

Nara2,5

0,131

299

dominerat

Riza10

0,218

264

Riza5

0,095

305

Riza10

0,177

274

Suma100

0,132

287

Suma50

0,160

277

Zolmi2,5

0,147

280

dominerat

Zolmi5

0,157

279

dominerat

Suma100

0,144

291

Zolmi5

0,142

291

Riza10

0,234

262

Zolmi2,5

0,184

272

Tfelt-Hansen

Gruffyd-Jones

Geraud

Pascual

dominerat

dominerat

dominerat

dominerat

8.5 Kostnadseffektiviteteten baserat på metaanalys
I de direkt jämförande studierna saknas många jämförelser mellan triptaner.
Framförallt saknas helt jämförelser där eletriptan och almotriptan ingår. I det
följande kommer därför en kostnadseffektivitetsanalys baserat på metaanalys
att presenteras. I avsaknaden av relevanta jämförande studier av tillräckligt god
kvalitet är detta den bästa källan till information. Trots det ﬁnns det anledning
att tolka resultaten med försiktighet eftersom heterogenitetsproblem med de
inkluderade studierna inte kan uteslutas.
Modellen täcker som tidigare nämnts en tidshorisont om endast en
migränattack och endast tablettformer av triptaner. Det antas alltså dels att
patienterna redan har gått igenom de tidigare stegen i behandlingstrappan och
dels att patienten inte hör till dem som behöver någon annan formulering (till
exempel injektion eller nässpray).
Sammantaget gör dessa förutsättningar att modellen i huvudsak ska ses
som ett verktyg för att analysera vilken triptan som bör provas först, när det
redan är bestämt att en triptan ska användas. På grund av detta analyseras
inte samtliga tablettriptaner i samtliga doser eftersom vissa av dessa inte är
förstahandsmedel (bland triptanerna). De triptaner som, i samråd med LFN:s
expertgrupp inte inkluderats i analysen är naratriptan 2,5 mg, rizatriptan 5 mg
samt eletriptan 20 mg och 80 mg3. De triptaner som analyseras är alltså:
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almotriptan 12,5 mg, eletriptan 40 mg, rizatriptan 10 mg, sumatriptan 50 och
100 mg samt zolmitriptan 2,5 och 5 mg.
8.5.1 Data i modellen
Modellens struktur och kostnader presenterades i avsnitt 8.2. Kostnaderna
(AUP, baserat på styckpris per tablett i de största förpackningarna) för de
perorala triptanerna visades i Tabell 7.
I huvudanalysen används effektdata från Ferrari [4]. Som en känslighetsanalys har vi dock även analyserat modellen med data från två andra
metaanalyser, Oldman [6] och Belsey [5].
Data för effektvariablerna smärtfrihet vid två timmar och återfallsfrekvens
samt biverkningar återﬁnns i Tabell 12.
Smärtfrihet vid två timmar rapporteras i Ferrari [4] både som ett absolut och
som ett placebojusterat värde. Av skäl som tidigare diskuterats är det i det här
fallet mest lämpligt att använda placebojustering (se avsnitt 6.2). Vi presenterar
dock analyser även med absolut effekt i bilagor.
Tabell 12. Effektmått i kostnadseffektivitetsanalyserna.
Läkemedel

Placebojusterad effekt:
smärtfrihet 2
timmar

Återfall inom
24 timmar,
absolut effekt

Biverkningar,
placebojusterade

Placebojusterad
effekt: varaktigt
smärtfri utan
biverkningar

Zolmitriptan 5

0,252

0,342

0,245

0,125

Zolmitriptan
2,5

0,204

0,303

0,159

0,120

Eletriptan 40

0,225

0,214

0,073

0,164

Sumatriptan
100

0,195

0,299

0,132

0,119

Sumatriptan
50

0,18

0,278

0,078

0,120

Rizatriptan 10

0,304

0,369

0,135

0,166

Almotriptan
12,5

0,21

0,262

0,018

0,152

3
Det kan noteras att om dessa inkluderas i modellen är det alltid andra triptaner som ger både lägre kostnader
och mer effekt – de är alltså inte ett kostnadseffektivt val, vilket bekräftar att de inte bör användas i första hand.
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8.5.2 Resultat
Resultatet av kostnadseffektivitetsanalysen presenteras i Tabell 13 med varaktig
smärtfrihet utan biverkningar som effektmått. I tabell 18 och 19 i bilaga 1 visas
resultatet med varaktig smärtfrihet (det vill här säga smärtfrihet vid två timmar
och inget återfall) respektive smärtfrihet vid två timmar som effektmått.
Om placebojusterad effekt används visar analysen att antingen eletriptan 40
mg eller rizatriptan 10 mg är det mest kostnadseffektiva valet för att behandla
en migränattack hos en genomsnittlig patient. Rizatriptan ger något mer effekt,
men kostar också mer. Detta gäller oavsett vilket effektmått som används,
men ju mer ”ambitiöst” effektmåttet är, desto mer måste beslutsfattaren vara
beredd att betala för att rizatriptan ska vara det kostnadseffektiva valet.

Tabell 13. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med perorala
triptaner. Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en patient
varaktigt smärtfri utan biverkningar. Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är justerade för
placeboeffekt. Att en behandling är dominerad innebär att minst en annan behandling har både bättre
effekt och lägre kostnad.
Behandling

Kostnad
(kronor)

Inkrementell kostnad
(kronor)

Effekt
(varaktig
smärtfrihet
utan biverkningar)

Inkrementell effekt

Inkrementell
kostnad/
effekt (ICER)

Eletriptan 40

314,7

0,1639

Rizatriptan
10

316,7

2,0

0,1659

0,0020

998 Kr.

Zolmitriptan 5

327,2

10,6

0,1252

-0,0407

(Dominerad)

Almotriptan
12,5

327,3

10,6

0,1522

-0,0137

(Dominerad)

Zolmitriptan
2,5

329,8

13,1

0,1196

-0,0463

(Dominerad)

Sumatriptan
50

338,1

21,4

0,1198

-0,0461

(Dominerad)

Sumatriptan
100

338,9

22,3

0,1187

-0,0473

(Dominerad)

8.6 Hur säkra är resultaten?
Det ﬁnns många källor till osäkerhet i de resultat som presenterats. En viktig
källa till osäkerhet är förstås att effekten och biverkningarna av läkemedlen inte
är kända med säkerhet. Även de olika kostnadsposterna är behäftade med
osäkerheter. Värdet av och mängden produktionsbortfall är till exempel osäkert
och varierar mellan individer.
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Tyvärr kan man inte på ett enkelt sätt konstruera och använda konﬁdensintervall för kostnadseffektivitetskvoter på samma sätt som för medicinsk effekt.
Det ﬁnns dock andra ansatser för att beskriva och kvantiﬁera osäkerheten i
kostnadseffektivitetsanalyser. Den vanligaste är att göra så kallade (envägs)
känslighetsanalyser där värdet av olika parametrar och variabler varieras för att
se hur resultatet påverkas om värdet skulle vara större eller mindre.
Ett mycket bättre sätt att hantera beslutsosäkerheten än att göra känslighetsanalyser, är dock att använda en modell som bygger på sannolikhetsberäkningar, en så kallad probabilistisk analys. Där behandlas osäkerheten mer
explicit och mer heltäckande. Istället för att variera en (eller två eller tre)
variabler i taget som i en känslighetsanalys, kan en probabilistisk analys införliva
all osäkerhet i modellen på en gång.
Detta görs genom att variablerna inte har ett förutbestämt värde, utan en
sannolikhetsfördelning över värden. Modellen körs sedan ett stort antal gånger,
till exempel 1000, och i varje körning dras värden för variablerna från dessa
fördelningar. Medelvärdena för variablerna över många körningar kommer att
bli mycket nära värdena i modellen med förutbestämda värden (den så kallade
deterministiska modellen). Modellen är fortfarande byggd på samma sätt, vilket
gör att struktur, effekter, kostnader och så vidare är samma som tidigare.
En modell som bygger på sannolikhetsberäkningar löser problemen förenade
med att försöka skatta konﬁdensintervall runt kostnadseffektivitetskvoter
och en av de stora fördelarna med att göra en sådan analys är möjligheten
att kvantiﬁera graden av säkerhet i kostnadseffektivitetsberäkningen givet
osäkerheten i ingående data.
Det förmodligen enklaste sättet att visa graden av säkerhet är genom att
använda en så kallad acceptabilitetskurva (cost- effectiveness acceptability
curve – CEAC). En sådan kurva bygger på att en probabilistisk modell körs
många gånger. En acceptabilitetskurva visar andelen körningar i vilka de olika
behandlingarna i analysen blev kostnadseffektiva för olika värden på en enhet
hälsoeffekt4.
Vi vill dock betona att beslut fortfarande måste fattas på grundval av den
tillgängliga informationen. Därför bör det förväntade värdet av besluten ligga
till grund för ett ställningstagande och detta påverkas inte av om osäkerheten

4
En kostnadseffektivitetsanalys ger bara kostnaden för att erhålla ytterligare en enhet av det som produceras, det
vill säga prislappen. För att man ska säga att något är ”kostnadseffektivt” måste denna kostnad understiga värderingen av det som produceras. Om en analys till exempel visar att behandling A producerar levnadsår till en kostnad
av 600 000 kronor måste beslutsfattarens (i vårt fall samhällets) värdering av ett levnadsår minst vara 600 000
kronor för att A ska sägas vara kostnadseffektivt. Notera att en behandling inte måste vara kostnadsbesparande för
att vara kostnadseffektiv: hälsoeffekten som sådan har ett värde, även om det värdet inte kan vara oändligt.

      

73

är stor eller liten [79]. Målet för hälso- och sjukvården är (åtminstone
bland annat) att försöka maximera hälsovinsterna (i en vid mening) givet
begränsade resurser. Då bör beslut om vilken, om någon, behandling som ska
användas baseras på det troliga utfallet av behandlingen och det oberoende
av om eventuella skillnader i effekt passerar ett (godtyckligt) signiﬁkanstest.
Anledningen är att alternativen är ömsesidigt uteslutande och något av dem
måste väljas och beslutet kan inte undvikas (att vänta med att fatta beslut är
att välja det som redan görs, eller att göra ingenting i förekommande fall).
Detta betyder inte att osäkerheten är oviktig för beslutet. Beslutsosäkerheten
påverkar det förväntade värdet av beslutet (genom sannolikheten att fel
beslut fattas) och därför har ytterligare information, som minskar den här
osäkerheten, ett värde [79].
En annan typ av ”osäkerhet” är strukturell och beror på modellens
konstruktion, det vill säga de effekter och kostnader som tagits med respektive
lämnats utanför analysen. Detta är inte osäkerhet i en statistisk mening och kan
inte analyseras med någon av de metoder som diskuterats ovan. Detta är en
fråga om modellens validitet.
8.6.1 Känslighetsanalyser
Ett antal känslighetsanalyser har gjorts för att testa hur robusta resultaten är
för osäkerheter och antaganden. Resultatet av dessa redovisas i Tabell 23
och Tabell 24 i bilaga 2. Det är endast analyserna som bygger på data från
metaanalys som undergått känslighetsanalys. Eftersom det är samma modell
i samtliga fall bör detta vara fullt tillräckligt för att bilda sig en uppfattning om
osäkerheten i antaganden.
Känslighetsanalyserna visar att resultaten (baserade på metaanalysdata) är
förhållandevis robusta för de olika antaganden som gjorts. Eletriptan 40 mg
eller rizatriptan 10 mg kvarstår som det mest kostnadseffektiva valet oavsett
antaganden. Rizatriptan har hög effekt, men förhållandevis många återfall och
det slår igenom i känslighetsanalyserna. Om värdet av förlorad produktivitet
eller om den förlorade produktiviteten för patienter som inte får effekt vid två
timmar antas vara större, blir rizatriptan 10 mg både billigare och ger mer effekt
än övriga alternativ. Likadant om den förlorade produktiviteten vid återfall blir
mindre, så blir rizatriptan 10 mg både billigare och ger mer effekt än övriga
alternativ.
Om absolut effekt skulle användas istället för placebojusterad effekt blir
almotriptan 12,5 mg den mest kostnadseffektiva behandlingen då effektmåtten
varaktig smärtfrihet eller varaktig smärtfrihet utan biverkningar används.
Alla andra alternativ kostar mer och ger mindre effekt. Om effektmåttet är
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smärtfrihet vid två timmar blir rizatriptan 10 mg kostnadseffektivt för en
beslutsfattare som är beredd att betala drygt 40 kronor eller mer för att få
ytterligare en patient smärtfri vid två timmar, även om absolut effekt används.
Resultatet av kostnadseffektivitetsanalysen med absolut effekt, då varaktig
smärtfrihet utan biverkningar används som effektmått, visas i Tabell 20 i bilaga 1.
I Tabell 21 i bilaga 1 presenteras resultatet om istället varaktig smärtfrihet
används som effektmått och i Tabell 22, också i bilaga 1, återﬁnns resultat med
smärtfrihet vid två timmar som effektmått.
Resultatet att almotriptan är kostnadseffektivt om absolut effekt används är
även det robust. Det tycks vara mest känsligt för om patienter som inte får
någon effekt förlorar mer produktion än vad som antagits i grundmodellen,
detta på grund av att almotriptan 12,5 mg har både lägre effekt och färre
återfall än rizatriptan 10 mg.
I grundmodellen används data från Ferrari [4] som vi anser är den
metaanalys som har högst kvalitet. Den är dock inte fri från brister och därför
har data från två andra metaanalyser använts som en känslighetsanalys. För
det första användes data från Oldman [6]. Både placebojusterade värden
och absoluta värden för smärtfrihet vid två timmar användes. Tyvärr saknades
information om återfall inom 24 timmar efter smärtfrihet vid två timmar i
Oldman och därför användes data från Ferrari för detta mått. I båda fallen blev
resultatet att rizatriptan 10 mg hade högre effekt och lägre kostnad än övriga
alternativ. Oldman rapporterade dock inte data för almotriptan 12,5 mg varför
den produkten inte ﬁnns med i jämförelsen.
Även data från Belsey [5] har testats i en känslighetsanalys. Belsey saknar,
liksom Oldman, data på återfall och biverkningar varför dessa data tagits från
Ferrari. Skillnaden gentemot de effektdata Ferrari rapporterar är mycket liten
och därför blir resultatet i stort sett detsamma. Rizatriptan 10 mg dominerar
alla övriga behandlingar om placebojusterad data används (oavsett effektmått)
och almotriptan 12,5 mg dominerar alla övriga behandlingar om absolut effekt
används (oavsett effektmått).

8.6.2 Probabilistisk kostnadseffektivitetsanalys
I alla de probabilistiska analyser nedan som bygger på jämförande studier har
betafördelningar använts för de olika effektvariablerna och parametervärdena
för dessa är hämtade direkt från publikationerna. Dessa redovisas därför
inte här. Sannolikhetsfördelningarna för kostnadsvariablerna (liksom för
effektvariablerna som kommer från metaanalysdata) redovisas i bilaga 3.
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Kostnadseffektivitet för sumatriptan jämfört med cafergot
I analysen användes effektmåttet varaktig smärtfrihet utan biverkningar och
ﬁgur 7 visar att osäkerheten är relativt liten. För värderingar av en hälsoeffekt
under cirka 300 kronor är cafergot med ganska stor sannolikhet det mest
kostnadseffektiva alternativet och för värderingar över cirka 500 kronor är
istället sumatriptan med ganska stor sannolikhet det mest kostnadseffektiva.
Vid en betalningsvilja över 1 000 kronor är sannolikheten att sumatriptan är
kostnadseffektivt 90 procent eller mer.
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Figur 7. Kostnadseffektiviteten för sumatriptan jämfört med cafergot.
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Kostnadseffektivitet baserat på direkt jämförande studier
Fem separata analyser gjordes, baserat på data från fem jämförande kliniska
studier av hög kvalitet. Därför presenteras fem separata acceptabilitetskurvor.
I ﬁgur 8 visas jämförelsen mellan naratriptan 2,5 mg och rizatriptan 10 mg.
Som framgår av ﬁguren råder det nästan ingen osäkerhet alls om att rizatriptan
är det mest kostnadseffektiva alternativet, oavsett nivån på betalningsvilja.
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Figur 8. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet
utan biverkningar som effektmått. Data från Bomhof [34].
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I ﬁgur 9 visas jämförelsen mellan zolmitriptan 2,5 mg och rizatriptan 10 mg.
Inte heller här ﬁnns det någon osäkerhet att tala om att rizatriptan är det mest
kostnadseffektiva alternativet, oavsett nivån på betalningsvilja.
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Figur 9. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet
utan biverkningar som effektmått. Data från Pascual [35].
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För jämförelsen mellan rizatriptan 10 mg mot rizatriptan 5 mg och sumatriptan
100 mg är osäkerheten också mycket liten, se ﬁgur 10. För alla värden på
betalningsvilja är sannolikheten nästan 90 procent och uppåt att rizatriptan
10 mg är det mest kostnadseffektiva valet.
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Figur 10. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet
utan biverkningar som effektmått. Data från Tfelt-Hansen [36].
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I jämförelsen mellan zolmitriptan 2,5, zolmitriptan 5 mg och sumatriptan
50 mg, som visas i ﬁgur 11, är det relativt stor osäkerhet om vilket alternativ
som är det mest kostnadseffektiva. För alla värden på betalningsviljan
har sumatriptan 50 mg störst sannolikhet att vara kostnadseffektivt, men
sannolikheten når bara upp till cirka 50 procent. För alla värden över drygt 50
kronor har zolmitriptan 2,5 mg minst sannolikhet att vara kostnadseffektivt.
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Figur 11. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet
utan biverkningar som effektmått. Data från Gruffyd-Jones [39].
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I jämförelsen mellan sumatriptan 100 mg och zolmitriptan 5 mg, slutligen, är
osäkerheten om vilket av de två alternativen som är mest kostnadseffektivt
mycket stor, se ﬁgur 12. Båda preparaten har cirka 50 procents sannolikhet
att vara mest kostnadseffektivt, även om sumatriptan har en något högre
sannolikhet för alla värden på betalningsviljan.
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Figur 12. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet
utan biverkningar som effektmått. Data från Geraud [38].

Kostnadseffektivitet baserat på metaanalys
Med effektmåttet varaktig smärtfrihet utan biverkningar (se ﬁgur 13) är
osäkerheten relativt stor och för nästan alla värden av en hälsoeffekt har inget
preparat en sannolikhet över 50 procent att vara kostnadseffektivt. Upp till
en relativt hög kostnadseffektkvot (1 547 kronor) har eletriptan 40 mg störst
sannolikhet att vara kostnadseffektivt. Därefter är rizatriptan 10 mg mest
sannolikt att vara kostnadseffektivt.
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Figur 13. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet
utan biverkningar som effektmått. Placebojusterad data från metaanlays [4].

Om smärtfrihet vid två timmar används är rizatriptan 10 mg med stor
sannolikhet det mest kostnadseffektiva alternativet för värden över 28 kronor,
vilket kan utläsas ur ﬁgur 17 i bilaga 3. För lägre värden är eletriptan sannolikt
det mest kostnadseffektiva.
Om varaktig smärtfrihet analyseras är värdet på en hälsoeffekt där rizatriptan
10 mg sannolikt blir mer kostnadseffektivt än eletriptan 40 mg cirka 150
kronor. Figur 18 i bilaga 3 visar att osäkerheten i beslutet är relativt hög för alla
värden på en hälsoeffekt. Rizatriptan 10 mg och eletriptan 40 mg är dock de
alternativ som har högst sannolikhet att vara kostnadseffektiva.

8.7 Slutsatser av egna analyser
Analysen av sumatriptan jämfört med cafergot visade att man inte kan säga
vilket av dessa preparat som är mest kostnadseffektivt om man inte känner
till betalningsviljan för en hälsoeffekt. Säkerheten i denna analys var dock god
och resultatet säger oss att det kostar 350 kronor att få ytterligare en patient
varaktigt smärtfri utan biverkning om man behandlar med sumatriptan jämfört
med cafergot.
Frågan är vilka generella slutsatser om kostnadseffektiviteten av triptaner
jämfört med ergotaminpreparat som kan dras utifrån en enda analys. Det är
naturligtvis mycket begränsat, men tillsammans med den tidigare litteraturen

82



gör vi bedömningen att ergotaminpreparaten kan vara kostnadseffektiva för
vissa patienter: de som tolererar preparatet och inte har attacker alltför ofta.
Det är inte heller kostnadseffektivt att låta de patienter som redan idag har god
effekt av ergotamin byta till en triptan.
Bland triptanerna ﬁnns det en grupp som kan vara aktuella som
förstahandsalternativ bland triptanerna (alltså inte som förstahandsmedel
mot migrän). Denna grupp omfattar almotriptan 12,5 mg, eletriptan 40 mg,
rizatriptan 10 mg, sumatriptan 50 och 100 mg samt zolmitriptan 2,5 och 5
mg. Utifrån resultaten av både de direkt jämförande studierna och analyserna
baserade på data från metaanalyser, drar vi slutsatsen att rizatriptan 10 mg
sannolikt är det mest kostnadseffektiva valet bland de triptaner som bör
provas först när en patient nått det steg i behandlingstrappan då en triptan
ska övervägas. Analyser baserade på metaanalysdata visar att eletriptan 40
mg skulle kunna vara det kostnadseffektiva valet, beroende på värderingen av
hälsoeffekter, men detta resultat är mer osäkert.
Läkemedlen eletriptan 20 mg och 80 mg, naratriptan 2,5 mg och rizatriptan
5 mg är andrahandsalternativ bland triptanerna. Våra analyser bekräftar att
dessa inte är kostandseffektiva som förstahandsval. Eletriptan 80 mg kan
möjligen ha en kostnadseffektiv användning när ingen annan triptan ger
tillräcklig effekt. De andra andrahandstriptanerna används när övriga triptaner
av säkerhets- eller tolerabilitetsskäl inte är lämpliga.
8.8 Diskussion
På grund av de brister i effektmåtten som tidigare diskuterats (se kapitel 6)
ﬁnns en uppenbar risk att för patienten och samhällsekonomin viktiga attribut
utelämnats från de hälsoekonomiska analyserna. Detta medför särskilt en risk
att patienternas livskvalitet inte hanteras på ett helt tillfredställande sätt. De
effektmått som används är säkert korrelerade med livskvalitet, men fångar
förmodligen långt ifrån alla relevanta aspekter. Det hade därför möjligen
varit önskvärt att använda kvalitetsjusterade levnadsår som effektmått, men
vår bedömning efter att ha granskat litteraturen är att det saknas tillförlitlig
information om nyttoeffekten av de olika behandlingarna, särskilt på en enda
attack.
Kvalitetsjusterade levnadsår hade också underlättat tolkningen av resultaten.
Nu måste en beslutsfattare ta ställning till värdet av att få ytterligare en patient
smärtfri vid två timmar, ytterligare en patient varaktigt smärtfri eller ytterligare
en patient varaktigt smärtfri utan biverkningar. Om kvalitetsjusterade levnadsår
använts skulle det också varit lättare att relatera behandlingen av migrän till
värdet av att behandla andra sjukdomar.
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Ett alternativ till kvalitetsjusterade levnadsår för att skatta patienternas
nyttovinst av en behandling är betalningsvilja. Ett sådant mått kan även ge
beslutsfattaren vägledning om kostnaden för behandlingen är motiverad
av effekterna. Vi har gått igenom den hälsoekonomiska litteratur som rör
betalningsviljan för migränbehandling och identiﬁerat fem studier. Tyvärr ﬁnns
det ingen studie som skattar svenska migränpatienters betalningsvilja, vilket
minskar användbarheten väsentligt. Dessutom är variationen i skattningarna
mycket stor. Som lägst en amerikansk dollar per attack för en behandling med
fullständig smärtlindring efter två timmar, effekt 100 procent av gångerna,
inga biverkningar och inga återfall, och som högst 9 800 kronor per månad
i kompenserande inkomstvariation (det vill säga den sänkning av inkomsten
som en person med migrän skulle acceptera – och ändå vara kvar på samma
nyttonivå – om han eller hon slapp sin migrän och allt annat är lika). Det är
svårt att avgöra vilken studie som har bäst validitet och därför avstår vi från att
använda dessa data.
Det ﬁnns även andra brister i den modell som presenterats här. Några
kostnadsposter som normalt bör ingå i en analys med ett samhällsekonomiskt
perspektiv har utelämnats. Detta gäller bland annat kostnader för biverkningar
och sjukvårdskostnader utöver triptanbehandlingen.
Som tidigare diskuterats är de indirekta kostnaderna tillsammans med
kostnaderna för triptanbehandlingen de viktigaste kostnaderna och dessa
är med. Vidare har vi inte tillräckligt med information för att säga hur dessa
övriga kostnader varierar mellan de olika triptanerna. Det är dock troligt att
resultatet skulle ändras bara marginellt eftersom man kan anta att övriga
sjukvårdskostnader rör sig i samma riktning som de indirekta kostnaderna
(det vill säga förändringarna i direkta och indirekta kostnader av att använda
en triptan är positivt korrelerade). Kostnader för biverkningar däremot behöver
inte alls vara positivt korrelerade med indirekta kostnader. Troligen snarare
tvärtemot eftersom effekt i många fall ”köps” till priset av mer biverkningar.
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BILAGA 1
Här presenteras resultat från kostnadseffektivitetsanalysen av sumatriptan
100 mg jämfört med cafergot då effektmåtten smärtfrihet vid två timmar och
varaktig smärtfrihet används.

Tabell 14. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med peroralt
sumatriptan eller cafergot då varaktig smärtfrihet används som effektmått.
Behandling

Kostnad (kronor)

Effekt (varaktig
smärtfrihet)

Cafergot

271

0,091

Sumatriptan 100 mg

294

0,181

Kostnad för ytterligare
en patient varaktigt
smärtfri

246

Tabell 15. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med peroralt
sumatriptan eller cafergot då smärtfrihet vid två timmar används som effektmått.
Behandling

Kostnad (kronor)

Effekt (smärtfrihet vid
två timmar)

Cafergot

271

0,13

Sumatriptan 100 mg

294

0,35

Kostnad för ytterligare
en patient smärtfri vid
två timmar

101

Här presenteras resultat från kostnadseffektivitetsanalyser av olika triptaner
jämfört med varandra, baserade på direkt jämförande kliniska studier då
effektmåtten smärtfrihet vid två timmar (tabell 16) och varaktig smärtfrihet
(tabell 17) används.

85

      

Tabell 16. Resultat av kostnadseffektivitetsanalyser baserat på
fem jämförande kliniska prövningar. Smärtfrihet vid två timmar.
Studie

Preparat

Effekt

Kostnad

Inkrementell
Kostnad/effekt

Bomhof

Nara2,5

0,207

299

dominerat

Riza10

0,448

264

Riza5

0,250

305

Riza10

0,403

274

Suma100

0,328

287

Suma50

0,352

277

Zolmi5

0,360

279

253

Zolmi2,5

0,324

280

dominerat

Suma100

0,301

291

Zolmi5

0,293

291

Riza10

0,432

262

Zolmi2,5

0,356

272

Tfelt-Hansen

Gruffyd-Jones

Geraud

Pascual

dominerat

dominerat

dominerat

dominerat

Tabell 17. Resultat av kostnadseffektivitetsanalyser baserat på fem
jämförande kliniska prövningar. Varaktig smärtfrihet
Studie

Preparat

Effekt

Kostnad

Inkrementell
Kostnad/effekt

Bomhof

Nara2,5

0,162

299

dominerat

Riza10

0,299

264

Riza5

0,131

305

Riza10

0,262

274

Suma100

0,224

287

Suma50

0,244

277

Zolmi 5

0,252

279

246

Zolmi 2,5

0,226

280

dominerat

Suma100

0,2175

291

Zolmi5

0,2179

291

Riza10

0,312

262

Zolmi2,5

0,255

272

Tfelt-Hansen

Gruffyd-Jones

Geraud

Pascual

dominerat

dominerat

1 325

dominerat

Här presenteras resultat från kostnadseffektivitetsanalyser av olika triptaner
jämfört med varandra, baserade på placebojusterade effektdata från
metaanalys då effektmåtten smärtfrihet vid två timmar (tabell 18) och varaktig
smärtfrihet (tabell 19) används.

86



Tabell 18. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med
perorala triptaner. Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en
patient varaktigt smärtfri. Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är justerade för
placeboeffekt. Att en behandling är dominerad innebär att minst en annan behandling har både
bättre effekt och lägre kostnad.

Behandling

Kostnad
(kronor)

Inkrementell kostnad
(kronor)

Effekt
(Varaktig
smärtfrihet)

Inkrementell
effekt

Inkrementell
kostnad/
effekt (ICER)

Eletriptan 40

314,7

Rizatriptan 10

316,7

2,0

0,1769
0,1918

0,0150

132 kr

Zolmitriptan 5

327,2

10,6

0,1658

-0,0260

(Dominerad)

Almotriptan 12,5

327,3

10,6

0,1550

-0,0368

(Dominerad)

Zolmitriptan 2,5

329,8

13,1

0,1422

-0,0496

(Dominerad)

Sumatriptan 50

338,1

21,4

0,1300

-0,0619

(Dominerad)

Sumatriptan 100

338,9

22,3

0,1367

-0,0551

(Dominerad)

Tabell 19. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med perorala
triptaner. Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en patient
smärtfri vid två timmar. Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är justerade för placeboeffekt. Att en behandling är dominerad innebär att minst en annan behandling har både bättre effekt
och lägre kostnad.
Inkrementell
kostnad
(kronor)

Effekt
(smärtfrihet vid
2 timmar)

316,7

2,0

0,304

0,079

25 kr

327,2

10,6

0,252

-0,052

(Dominerad)
(Dominerad)

Behandling

Kostnad
(kronor)

Eletriptan 40

314,7

Rizatriptan 10
Zolmitriptan 5

Inkrementell
effekt

Inkrementell
kostnad/
effekt (ICER)

0,225

Almotriptan 12,5

327,3

10,6

0,210

-0,094

Zolmitriptan 2,5

329,8

13,1

0,204

-0,100

(Dominerad)

Sumatriptan 50

338,1

21,4

0,180

-0,124

(Dominerad)

Sumatriptan 100

338,9

22,3

0,195

-0,109

(Dominerad)
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Resultat av kostnadseffektivitetsanalys med absolut effekt.
Tabell 20. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med perorala
triptaner. Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en patient
varaktigt smärtfri utan biverkningar. Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är inte justerade
för placeboeffekt. Att en behandling är dominerad innebär att minst en annan behandling har både
bättre effekt och lägre kostnad.

Behandling

Kostnad
(kronor)

Inkrementell
kostnad
(kronor)

Almotriptan 12,5

292,4

Rizatriptan 10

294,6

2,2

Eletriptan 40

302,5

Zolmitriptan 2,5

308,7

Zolmitriptan 5

Effekt
(smärtfrihet vid 2
timmar)

Inkrementell
effekt

Inkrementell
kostnad/
effekt (ICER)

0,219

-0,035

(Dominerad)

10,1

0,198

-0,055

(Dominerad)

16,3

0,171

-0,083

(Dominerad)

310,5

18,1

0,161

-0,093

(Dominerad)

Sumatriptan 50

311,8

19,4

0,191

-0,063

(Dominerad)

Sumatriptan 100

317,7

25,3

0,172

-0,081

(Dominerad)

0,254

Tabell 21. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med perorala
triptaner. Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en patient
varaktigt smärtfri. Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är inte justerade för placeboeffekt. Att en behandling är dominerad innebär att minst en annan behandling har både bättre effekt
och lägre kostnad.
Behandling

Kostnad
(kronor)

Inkrementell
kostnad
(kronor)

Effekt
(varaktig
smärtfrihet)

Inkrementell
effekt

Inkrementell
kostnad/
effekt
(ICER)

Almotriptan 12,5

292,4

0,2583

Rizatriptan 10

294,6

2,2

0,2530

-0,0053

(Dominerad)

Eletriptan 40

302,5

10,1

0,2138

-0,0445

(Dominerad)
(Dominerad)

Zolmitriptan 2,5

308,7

16,3

0,2028

-0,0555

Zolmitriptan 5

310,5

18,1

0,2132

-0,0451

(Dominerad)

Sumatriptan 50

311,8

19,4

0,2072

-0,0511

(Dominerad)

Sumatriptan 100

316,3

23,9

0,2026

-0,0557

(Dominerad)
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Tabell 22. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys för behandling av en migränattack med perorala
triptaner. Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en patient smärtfri
vid två timmar. Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är inte justerade för placeboeffekt.
Att en behandling är dominerad innebär att minst en annan behandling har både bättre effekt och lägre
kostnad.
Behandling

Kostnad
(kronor)

Inkrementell
kostnad
(kronor)

Almotriptan 12,5

292,4

Rizatriptan 10

294,6

2,2

Eletriptan 40

302,5

Zolmitriptan 2,5

308,7

Zolmitriptan 5

Effekt
(smärtfrihet vid 2
timmar)

Inkrementell effekt

Inkrementell
kostnad/
effekt (ICER)

0,401

0,051

43 kr

7,9

0,272

-0,129

(Dominerad)

14,1

0,291

-0,110

(Dominerad)

310,5

15,9

0,324

-0,077

(Dominerad)

Sumatriptan 50

311,8

17,2

0,287

-0,114

(Dominerad)

Sumatriptan 100

316,3

21,7

0,289

-0,112

(Dominerad)

0,350
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BILAGA 2
I den här bilagan ﬁnns resultaten från de känslighetsanalyser som
gjorts på modellen då data från metaanalys används. I tabell 23 visas
känslighetsanalyser då placebojusterad effekt används och i tabell 24 då
absolut effekt används.

Tabell 23. Resultat av känslighetsanalyser av kostnadseffektivitetsmodell för behandling av en
migränattack med perorala triptaner. Den första kolumnen visar vilken variabel som ändrats och hur.
Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en patient varaktigt smärtfri.
Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är justerade för placeboeffekt. Endast behandlingar
som inte är dominerade visas i tabellen. Att en behandling är dominerad innebär att minst en annan
behandling har både bättre effekt och lägre kostnad.

Variabel

Resultat – Icke dominerade behandlingar

Inkrementell
kostnad/effekt

Värdet av förlorad produktivitet
mindre (= 500 kr per dag)

Eletriptan 40
Rizatriptan 10

634 kr

Värdet av förlorad produktivitet
större (= 1500 kr per dag)

Rizatriptan 10

Övriga dominerade

Förlorad produktivitet vid
ingen effekt mindre (= 0,1 dag)

Eletriptan 40
Rizatriptan 10

831 kr

Förlorad produktivitet vid
ingen effekt större (= 1 dag)

Rizatriptan 10

Övriga dominerade

Förlorad produktivitet vid
varaktig smärtfrihet större
(= 0,165 dag)

Eletriptan 40
Rizatriptan 10

264 kr

Förlorad produktivitet vid återfall
+ ny dos mindre (= 0,033 dag)

Rizatriptan 10

Övriga dominerade

Förlorad produktivitet vid återfall
+ ny dos större (= 0,33 dag)

Eletriptan 40
Rizatriptan 10

838 kr

Sannolikhet att ta ytterligare dos
mindre (= 50%)

Eletriptan 40
Rizatriptan 10

169 kr
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Tabell 24. Resultat av känslighetsanalyser av kostnadseffektivitetsmodell för behandling av en
migränattack med perorala triptaner. Den första kolumnen visar vilken variabel som ändrats och
hur. Den inkrementella kostnadseffektkvoten visar kostnaden för att få ytterligare en patient varaktigt
smärtfri. Effekter är baserade på Ferraris [4] metaanalys och är inte justerade för placeboeffekt. Endast
behandlingar som inte är dominerade visas i tabellen. Att en behandling är dominerad innebär att minst
en annan behandling har både bättre effekt och lägre kostnad.

Variabel

Resultat – Icke dominerade behandlingar

Inkrementell
kostnad/effekt

Värdet av förlorad produktivitet
mindre (= 500 kr per dag)

Almotriptan 12,5

Övriga dominerade

Värdet av förlorad produktivitet
större (= 1 500 kr per dag)

Rizatriptan 10
Almotriptan 12,5

316 kr

Förlorad produktivitet vid ingen
effekt mindre (= 0,1 dag)

Eletriptan 40
Almotriptan 12,5

67 kr

Förlorad produktivitet vid ingen
effekt större (= 1 dag)

Rizatriptan 10
Almotriptan 12,5

2558 kr

Förlorad produktivitet vid varaktig
smärtfrihet större (= 0,165 dag)

Almotriptan 12,5

Övriga dominerade

Förlorad produktivitet vid återfall
+ ny dos mindre (= 0,033 dag)

Rizatriptan 10
Almotriptan 12,5

993 kr

Förlorad produktivitet vid återfall
+ ny dos större (= 0,33 dag)

Almotriptan 12,5

Övriga dominerade

Sannolikhet att ta ytterligare
dos mindre (= 50%)

Almotriptan 12,5

Övriga dominerade
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BILAGA 3
I den här bilagan visas data som använts för de probabilistiska analyserna. Först
redovisas data för modellen med absolut effekt och sedan för placebojusterad
effekt.
Absolut effekt
Data
Eftersom data används från Ferrari [4] är vi beroende av hur resultaten
redovisas där. Biverkningar redovisas enbart placebojusterade och därmed
används dessa värden i modellen utan placebojustering. För parametervärdena
smärtfri vid två timmar och återfall ﬁnns dock parametervärden utan
placebojusteringar.
I tabell 25, tabell 26 och tabell 27 nedan visas de publicerade effektmåtten
från random-effekt analysen i Ferrari [4] tillsammans med skattningarnas
konﬁdensintervall. Standard error för skattningarna kan härledas genom att
använda bredden på konﬁdensintervallet. Med hjälp av methods-of-moment
teknik är det sedan möjligt att härleda parametrarna för en betafördelning
med motsvarande medelvärde och standard error. Dessa visas i de två sista
kolumnerna i tabellerna. Sannolikheten för biverkning med zolmitriptan 5 mg i
modellen har således deﬁnierats som Beta (21,25, 65,48). Betafördelningen
används på grund av att den, till skillnad från till exempel normalfördelningen,
alltid drar värden mellan noll och ett. Detta är naturligtvis önskvärt när det gäller
sannolikheter.
Tabell 25. Biverkningar från Ferrari [4] med beräknade betafördelningar.
Sannolikheterna är justerade för placeboeffekt.
Läkemedel

Effekt
(medel)

Konﬁdensintervall

Bredd

Standard
error

alfa

beta

Zolmitriptan 5

0,245

0,155

0,335

0,18

0,045918

21,25

65,48

Zolmitriptan 2,5

0,159

0,096

0,221

0,125

0,031888

20,75

109,76

Eletriptan 40

0,073

0,027

0,118

0,091

0,023214

9,09

115,48

Sumatriptan 100

0,132

0,086

0,178

0,092

0,023469

27,33

179,69

Sumatriptan 50

0,078

0,026

0,131

0,105

0,026786

7,74

91,49

Rizatriptan 10

0,135

0,106

0,163

0,057

0,014541

74,43

467,87

Almotriptan 12,5

0,018

-0,027

0,062

0,089

0,022704

0,60

32,69
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Tabell 26. Effekt som smärtfri 2 timmar från Ferrari [4] med beräknade betafördelningar.
Sannolikheterna är inte justerade för placeboeffekt.
Läkemedel

Effekt
(medel)

Konﬁdensintervall

Bredd

Standard
error

alfa

beta

Zolmitriptan 5

0,324

0,297

0,351

0,054

0,013776

373,63

779,55

Zolmitriptan 2,5

0,291

0,266

0,317

0,051

0,01301

354,41

863,50

Eletriptan 40

0,272

0,252

0,292

0,04

0,010204

517,00

1383,74

Sumatriptan 100

0,283

0,272

0,305

0,033

0,008418

810,00

2052,19

Sumatriptan 50

0,287

0,265

0,309

0,044

0,011224

465,86

1157,34

Rizatriptan 10

0,401

0,383

0,42

0,037

0,009439

1080,74

1614,38

Almotriptan 12,5

0,35

0,32

0,38

0,06

0,015306

339,52

630,55

Tabell 27. Återfall från Ferrari [4] med beräknade betafördelningar.
Sannolikheterna är inte justerade för placeboeffekt.
Läkemedel

Effekt
(medel)

Konﬁdensintervall

Bredd

Standard
error

alfa

beta

Zolmitriptan 5

0,342

0,256

0,428

0,172

0,043878

39,63

76,25

Zolmitriptan 2,5

0,303

0,262

0,344

0,082

0,020918

145,94

335,70

Eletriptan 40

0,214

0,188

0,24

0,052

0,013265

204,34

750,53

Sumatriptan 100

0,299

0,269

0,329

0,06

0,015306

267,20

626,46

Sumatriptan 50

0,278

0,247

0,309

0,062

0,015816

222,78

578,58

Rizatriptan 10

0,369

0,348

0,391

0,043

0,010969

713,66

1220,38

Almotriptan 12,5

0,262

0,221

0,303

0,082

0,020918

115,51

325,37

Läkemedelspriserna är Apotekets utförsäljningspris enligt tabell 7. Produktionsbortfall har beräknats enligt antagandet att en individ som inte blir smärtfri
förlorar en tredjedels arbetsdag. Beroende på om en individ blir smärtfri samt
om en individ får ett återfall, erhålls endast en andel av en tredjedels dag i
produktionsbortfall i modellen (exempelvis 10 procent av 0,33 vid smärtfri ej
återfall). Osäkerheten i skattningarna är fastställd subjektivt.
Exempelvis innebär den betafördelning som skattats för ej smärtfri vid två
timmar att vi anser det föga troligt att parametervärdet är lägre än 0,13 eller
högre än 0,53. Dessa antaganden redovisas i tabell 28.
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Tabell 28. Sammanfattning av parametervärden för produktionsbortfall som används i modellen.

Parameter

Medelvärde

Standard
error

alfa

beta

Produktionsbortfall:
– Ej smärtfri 2 timmar

0,33

0,1

6,97

14,14

– Smärtfri 2 timmar,
ej återfall

0,1

0,03

9,90

89,10

– Smärtfri 2 timmar,
återfall, ytterligare dos

0,5

0,15

5,06

5,06

– Smärtfri 2 timmar,
återfall, ej ytterligare dos

0,75

0,15

5,50

1,83

Resultat
I modellen analyseras kostnadseffektiviteten med samma tre effektmått som
användes i den deterministiska modellen ovan
1.
2.
3.

smärtfrihet vid två timmar
smärtfrihet vid två timmar kombinerat med återfall för att skapa
”varaktig smärtfrihet”.
varaktig smärtfrihet utan biverkningar

Resultatet av den deterministiska analysen är samma som redovisats ovan,
men sammanfattas för tydlighetens skull i tabell 29. I tabell 30 framgår att
medelvärdena av den probabilistiska analysen ligger mycket nära resultaten
från deterministiska analysen. Detta är väntat och kan ses som en form av test
av att den probabilistiska modellen är korrekt programmerad.
Tabell 29. Deterministiska kostnader och effekter – absolut effekt.
Läkemedel

Kostnad
(kronor)

Effekt:
smärtfri
2 timmar

Effekt:
varaktigt
smärtfri

Effekt:
varaktigt
smärtfri utan
biverkningar

Zolmitriptan 5

310,5

0,324

0,213

0,161

Zolmitriptan 2,5

308,8

0,291

0,203

0,171

Eletriptan 40

302,5

0,272

0,214

0,198

Sumatriptan 100

317,7

0,283

0,198

0,172

Sumatriptan 50

311,8

0,287

0,207

0,191

Rizatriptan 10

294,6

0,401

0,253

0,219

Almotriptan 12,5

292,4

0,350

0,258

0,254
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Tabell 30. Kostnader och effekter i den probabilistiska modellen med absolut effekt.
Läkemedel

Kostnad
(kronor)

Effekt:
smärtfri 2
timmar

Effekt:
varaktigt
smärtfri

Effekt:
varaktigt
smärtfri utan
biverkningar

Zolmitriptan 5

308,6

0,324

0,214

0,161

Zolmitriptan 2,5

306,8

0,292

0,203

0,171

Eletriptan 40

300,8

0,272

0,214

0,198

Sumatriptan 100

315,9

0,283

0,199

0,172

Sumatriptan 50

310,0

0,287

0,208

0,191

Rizatriptan 10

293,0

0,401

0,253

0,219

Almotriptan 12,5

290,8

0,351

0,258

0,254

Acceptabilitetskurvor – absolut effekt
Kurvorna i ﬁgur 14, samt ﬁgur 15 och ﬁgur 16 visar sannolikheten för att
olika tablettriptaner är kostnadseffektiva när olika effektmått används utan
placebojustering.

1

Sonnolikhet kostnadseffektiv

0,9

almotriptan 12,5

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
rizatriptan 10 mg

0,1

eletriptan 40 mg

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Värde på en hälsoeffekt

Figur 14. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktigt smärtfri utan biverkningar som effektmått.
Data är inte placebojusterad, utom data för återfall.
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Figur 14 visar att då varaktig smärtfrihet utan biverkningar används som
effektmått dominerar almotriptan 12,5 mg de andra alternativen och har alltid
högst sannolikhet att vara kostnadseffektiv. Rizatriptan 10 mg är det andra
läkemedlet som har viss sannolikhet att vara kostnadseffektivt för låga värden
på en hälsoeffekt.
Kurvorna i ﬁgur 15 och ﬁgur 16 visar sannolikheten för att olika tablettriptaner
är kostnadseffektiva när olika effektmått används utan placebojustering.
Om smärtfrihet vid två timmar används som effektmått blir den
inkrementella kostnadseffektivitetskvoten för rizatriptan 10 mg jämfört med
almotriptan 12,5 mg cirka 44 kronor. Osäkerheten är också störst vid värden
runt cirka 50 kronor för en hälsoeffekt. Detta visas i ﬁgur 15. För värden
över 50 kronor borde rizatriptan 10 mg väljas men osäkerheten i beslutet är
beroende av hur mycket man är villig att betala för en hälsoeffekt.

1
rizatriptan 10 mg

Sannolikhet kostnadseffektiv

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

almotriptan 12,5 mg

0,1
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Värde på en hälsoeffekt

Figur 15. Acceptabilitetskurva (CEAC) med smärtfrihet vid två timmar som effektmått.
Data är inte placebojusterad, utom data för återfall.
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Figur 16 visar resultatet om varaktig smärtfrihet används som effektmått. Då
dominerar almotriptan 12,5 de andra alternativen. Osäkerheten är dock relativt
stor då det är över 30 % sannolikhet att rizatriptan 10 mg är kostnadseffektiv
för alla värden på en hälsoeffekt.
1

Sannolikhet kostnadseffektiv

0,9
0,8
almotriptan 12,5 mg

0,7
0,6
0,5
0,4

rizatriptan 10 mg

0,3
0,2
0,1
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Värde på en hälsoeffekt

Figur 16. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet som effektmått.
Data är inte placebojusterad, utom data för återfall.

Placebojusterad effekt
Data
För parametervärdet återfall ﬁnns endast absolut effekt redovisad i Ferrari och
dessa har använts i modellen med placebojustering. Smärtfri vid två timmar
samt biverkningar är placebojusterade. Data för biverkningar och återfall har
redan visats ovan. I tabell 31 nedan visas placebojusterade värden för smärtfri
vid två timmar.
Tabell 31. Effekt som smärtfri 2 timmar från Ferrari [4] med beräknade betafördelningar.
Sannolikheterna är justerade för placeboeffekt.
Läkemedel

Effekt
(medel)

Konﬁdensintervall

Bredd

Standard
error

alfa

beta

Zolmitriptan 5

0,252

0,169

0,335

0,166

0,042347

26,24

77,88

Zolmitriptan 2,5

0,204

0,156

0,251

0,095

0,024235

56,20

219,28

Eletriptan 40

0,225

0,181

0,268

0,087

0,022194

79,43

273,58

Sumatriptan 100

0,195

0,173

0,218

0,045

0,01148

232,09

958,10

Sumatriptan 50

0,18

0,117

0,243

0,126

0,032143

25,54

116,33

Rizatriptan 10

0,304

0,275

0,332

0,057

0,014541

303,91

695,79

Almotriptan 12,5

0,21

0,133

0,287

0,154

0,039286

22,36

84,13
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Kostnader och produktionsbortfall är samma som i den placebojusterade
modellen.
Resultat
I tabell 32 respektive tabell 33 visas kostnader och effekter då absolut effekt
används i stället för placebojusterad effekt.
Tabell 32. Deterministiska kostnader och effekter med placebojusterade värden.
Läkemedel

Kostnad
(kronor)

Effekt: smärtfri 2 timmar

Effekt: varaktigt smärtfri

Effekt: varaktigt
smärtfri utan
biverkningar

Zolmitriptan 5

327,2

0,252

0,166

0,125

Zolmitriptan 2,5

329,8

0,204

0,142

0,120

Eletriptan 40

314,7

0,225

0,177

0,164

Sumatriptan 100

338,9

0,195

0,137

0,119

Sumatriptan 50

338,1

0,180

0,130

0,120

Rizatriptan 10

316,7

0,304

0,192

0,166

Almotriptan 12,5

327,2

0,210

0,155

0,152

Tabell 33. Kostnader och effekter i probabilistisk modell med placebojusterade värden.
Läkemedel

Kostnad
(kronor)

Effekt:
smärtfri 2
timmar

Effekt:
varaktigt
smärtfri

Effekt:
varaktigt
smärtfri utan
biverkningar

Zolmitriptan 5

328,3

0,250

0,164

0,124

Zolmitriptan 2,5

330,8

0,203

0,142

0,119

Eletriptan 40

315,3

0,225

0,177

0,164

Sumatriptan 100

339,6

0,195

0,137

0,119

Sumatriptan 50

338,7

0,181

0,131

0,120

Rizatriptan 10

317,5

0,304

0,191

0,165

Almotriptan 12,5

327,6

0,212

0,156

0,154

Acceptabilitetskurvor – placebojusterad effekt
Om smärtfrihet vid två timmar används är rizatriptan 10 mg med stor
sannolikhet det mest kostnadseffektiva alternativet för värden över 28 kronor,
vilket kan utläsas ur ﬁgur 17. För lägre värden är eletriptan sannolikt det mest
kostnadseffektiva. För värden över cirka 200 kronor har både zolmitriptan 5
mg och almotriptan 12,5 mg högre sannolikhet att vara kostnadseffektiva
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än eletriptan 40 mg, men rizatriptan 10 mg har förstås långt mycket större
sannolikhet att vara kostnadseffektivt.

1

Sannolikhet kostnadseffektiv

0,9
0,8
0,7
0,6

Zolmi 5
Zolmi 2,5
Ele 40
Suma 100
Suma 50
Riza10
Almo 12,5

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 

Värde på en hälsoeffekt

Figur 17. Acceptabilitetskurva (CEAC) med smärtfrihet vid två timmar som effektmått.
Placebojusterad data.

Om varaktig smärtfrihet analyseras är värdet på en hälsoeffekt där rizatriptan
10 mg sannolikt blir mer kostnadseffektivt än eletriptan 40 mg cirka 150
kronor. Figur 18 visar att osäkerheten i beslutet är relativt hög för alla värden
på en hälsoeffekt. Rizatriptan 10 mg och eletriptan 40 mg är dock de alternativ
som har högst sannolikhet att vara kostnadseffektiva.
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Figur18. Acceptabilitetskurva (CEAC) med varaktig smärtfrihet som effektmått.
Placebojusterad data.
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BILAGA 4
Litteratursökning – Kostnadseffektivitet
I syfte att få en uppfattning om kostnadseffektiviteten hos olika läkemedel
mot migrän har en genomgång av den relevanta litteraturen gjorts. Studier har
identiﬁerats dels genom att de företag som marknadsför migränläkemedel i
Sverige har uppmanats ställa samman och referera den litteratur som berör
kostnadseffektiviteten hos deras preparat, dels genom att en systematisk
litteratursökning har genomförts i PubMed och Cochranebiblioteket.
Opublicerad litteratur har inte sökts, men i vissa fall har företagen skickat med
sådana studier och då har de inkluderats. Sökningen i Pubmed gjordes med
sökorden migraine AND (subheading) ”economics”. Cochrane-bilblioteket
söktes med sökordet ”migraine” i de relevanta databaserna (HTA och NHS
EED). Sökningen gav 303 träffar men efter att ha sorterat bort dubletter samt
i sammanhanget uppenbart irrelevanta artiklar (till exempel artiklar rörande
rena effektstudier, farmakokinetik och så vidare) återstod 182 artiklar. Av dessa
identiﬁerades 26 artiklar som ekonomiska utvärderingar. De övriga består till
stor del av cost-of-illness studier och olika typer av kommentarer och reviewartiklar. Kriterierna för att en utvärdering skulle tas med var att den skulle
jämföra något av läkemedlen i genomgången med något annat läkemedel
(inte nödvändigtvis i genomgången) samt ställa kostnaderna mot effekterna av
behandlingarna.
Det kan vara värt att påpeka två saker redan här. Det första är att det
inte ﬁnns någon utvärdering som gäller svenska förhållanden. Det ﬁnns
däremot utvärderingar för USA, Kanada, Storbritannien, Spanien, Tyskland,
Nederländerna, Italien och Belgien. Det andra är att perspektivet i de olika
utvärderingarna varierar så att vissa inkluderar
·
·
·
·

enbart läkemedelskostnader
läkemedelskostnader och andra sjukvårdskostnader
enbart förlorad tid (produktion och ibland även fritid)
totalkostnad

LFN anser att behandlingar i princip ska utvärderas från ett samhällsekonomiskt
perspektiv och alltså ta hänsyn till totalkostnaden.
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Hälsoekonomisk dokumentation rörande de olika behandlingarna
I tabell 34 sammanfattas de olika utvärderingarna som beskrivs nedan.
Ergotamin
Ergotamin och dihydroergotamin är äldre preparat och har av naturliga
skäl mindre omfattande hälsoekonomisk dokumentation än de moderna
triptanerna. De har dock använts som jämförelsepreparat i en del
hälsoekonomiska utvärderingar av triptaner och därifrån ﬁnns viss information.
Tyvärr ingår ofta ergotamin i en ospeciﬁcerad ”traditionell” behandling där även
andra läkemedel ﬁnns.
Att en viss behandling är dominerad av en annan behandling betyder att
den andra behandlingen är både billigare och mer effektiv än den första
behandlingen. Utvärderingarna har som regel visat att traditionell behandling
är dominerat av triptanen trots den högre läkemedelskostnaden för triptanen.
De två studier som konkret analyserar kostnadseffektiviteten hos ergotamin ger
dock delvis en annan bild.
En studie har gjort en hälsoekonomisk utvärdering av cafergot och ASA +
metoclopramid jämfört med sumatriptan 100 mg och dihydroergotamin
injektion jämfört med sumatriptan injektion [20]. Resultaten visade att cafergot
var mer kostnadseffektivt än sumatriptan 100 mg både på kostnad per undvikt
attack och kostnad per QALY. Jämfört med ASA + metoclopramid kostade
ytterligare en undvikt attack 32 kanadensiska dollar med sumatriptan 100
mg. En vunnen QALY kostade 9 700 kanadensiska dollar med sumatriptan
jämfört med ASA + metoclopramid, men skattningen av QALY-vikter var
mycket tveksamt utförd och resultatet är inte pålitligt. Sumatriptan injektion
kostade 79 kanadensiska dollar per ytterligare undvikt attack och 24 500
kanadensiska dollar per QALY (samma QALY-skattning som ovan) jämfört med
dihydroergotamin injektion.
I Payne (1996) [58] var sumatriptan injektion dominerat av dihydroergotamin injektion på sju av elva effektmått och hade en kostnad per framgångsrik
behandling mellan 4 000 dollar och 6 700 dollar på de övriga fyra.
De två studierna ovan börjar bli till åren och det begränsar deras värde som
beslutsunderlag.
Sumatriptan
Vid genomgången av litteraturen hittades 16 hälsoekonomiska studier där
sumatriptan 50 och/eller 100 mg har analyserats. Sumatriptan injektion har
utvärderats i tio studier. Samtliga studier utom två är publicerade. Jämfört
med traditionell eller tidigare behandling är sumatriptan kostnadseffektivt i
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alla sina olika studerade doser och formuleringar. Om analysen tar hänsyn till
totalkostnaden är sumatriptan som regel kostnadsbesparande.
Sex studier där sumatriptan 50 och/eller 100 mg har jämförts med andra
triptaner har baserats på metaanalyser av ett ﬂertal kliniska prövningar. Fem av
dessa analyser har endast tagit hänsyn till läkemedelskostnader [5], [80], [64],
[21] samt den opublicerade [81]. En har ett amerikanskt sjukvårdsperspektiv
där direkta sjukvårdskostnader inkluderats [62]. I dessa har sumatriptan
100 mg sämst kostnadseffektivitet av de olika triptanerna i två studier och
näst sämst i de två andra. En studie redovisar resultat med sex olika länders
triptanpriser och sumatriptan 100 mg har en genomsnittlig kostnadseffektivitetskvot som är statistiskt signiﬁkant sämre än den för rizatriptan i samtliga länder
[21]. Sumatriptan 100 mg hade dock sämst genomsnittlig kostnadseffektivitetskvot endast i ett av länderna. Sumatriptan 50 mg placerar sig i mitten i termer
av genomsnittlig kostnadseffektivitetskvot i samtliga studier.
Gracia Naya [82], utvärderade på ett liknande sätt kostnadseffektiviteten
hos fem triptaner i Spanien med effektdata från litteraturen och enbart med
läkemedelskostnader och fann att sumatriptan 50 mg näst rizatriptan 10
mg hade den lägsta kostnaden per framgångsrik behandling på två av tre
effektmått. På ett effektmått hade både rizatriptan 10 mg och zolmitriptan 2,5
mg lägre kostnad per framgångsrik behandling.
Sumatriptan injektion är kostnadsbesparande i vissa studier ([83], [84] och
inte kostnadsbesparande i vissa [85], [20], [67]). I Payne (1996) var, som
tidigare nämnts, sumatriptan injektion dominerat av dihydroergotamin injektion
på sju av elva effektmått och hade en kostnad per framgångsrik behandling på
mellan 4 000 dollar och 6 700 dollar på de övriga fyra.
Två studier ([61], [60]) jämför almotriptan och sumatriptan 50 mg med
avseende på kostnader för att hantera bröstsmärtor, vilket är en känd
biverkning av triptaner. Båda studierna visar att almotriptan minskar dessa
kostnader jämfört med sumatriptan. Studierna gäller dock amerikanska
förhållanden och enbart bröstsmärtor och det är tveksamt vilken tillämpning de
har i Sverige.
Sumatriptan injektion jämfördes i en opublicerad studie [86] med
zolmitriptan nasal (spray). Studien gällde belgiska förhållanden och endast
sjukvårdskostnader räknades med. Zolmitriptan dominerade sumatriptan.
Naratriptan
Naratriptan har utvärderats i sex olika publicerade studier [21], [5], [82],
[80], [87], [64] samt en opublicerad [81]. Fem av dessa har baserats på
metaanalyser av ett ﬂertal kliniska prövningar och har endast tagit hänsyn till
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läkemedelskostnader. I en av studierna (Weis [81], en opublicerad studie) var
naratriptan i mitten bland triptanerna i fråga om genomsnittlig kostnad per
framgångsrikt behandlad patient, men i fyra var naratriptan bland de dyraste.
Gracia Naya [82], utvärderade som tidigare sagts kostnadseffektiviteten hos
fem triptaner i Spanien med effektdata från litteraturen och enbart med
läkemedelskostnad. På tre olika effektmått var naratriptan näst almotriptan den
dyraste per framgångsrik behandling. Caro [87] gjorde en samhällsekonomisk
utvärdering av naratriptan mot konventionell (icke triptan) behandling i Kanada
och fann att naratriptan var kostnadsbesparande.
Zolmitriptan
Zolmitriptan 2,5 och 5 mg har utvärderats i fem olika publicerade studier [21],
[5], [82], [80], [64] samt i två opublicerade ([81], [88]). Fem av studierna
bygger på metaanalyser. Zolmitriptan var i dessa analyser varken den dyraste
eller den billigaste per framgångsrik behandling. Gracia Nayas, [82] studie av
kostnadseffektiviteten med spanska priser visade ett liknande resultat.
I Malmbergs opublicerade studie jämförs zolmitriptan 2,5 mg med placebo
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och beﬁnns vara kostnadsbesparande.
Zolmitriptan nasal (spray) har jämförts med sumatriptan injektion i en
opublicerad studie [86]. Studien gällde belgiska förhållanden och endast
sjukvårdskostnader räknades med. Zolmitriptan dominerade (det vill säga var
billigare och hade bättre effekt än) sumatriptan.
Rizatriptan
Rizatriptan 10 mg har utvärderats i sex olika publicerade studier samt en
opublicerad. Fem av dessa har baserats på metaanalyser av ett ﬂertal kliniska
prövningar [21], [5], [80], [64], [63]. I den opublicerade studien (Weis [81])
var rizatriptan i mitten bland triptanerna i fråga om genomsnittlig kostnad per
framgångsrikt behandlad patient, men i fyra var rizatriptan mest eller näst mest
kostnadseffektivt. I en nyligen publicerad studie som redovisar resultat baserat
på triptanpriser i sex olika länder har rizatriptan lägst genomsnittlig kostnadseff
ektivitetskvot av alla triptaner i samtliga sex länder [21]. Gracia Naya [82] fann
att på två av tre olika effektmått var rizatriptan den billigaste per framgångsrik
behandling. På ett mått låg den i mitten.
En välgjord amerikansk studie visar att den inkrementella kostnadseffektivitet
skvoten för almotriptan jämfört med rizatriptan 10 mg är strax under sju dollar
om effektmåttet varaktig smärtfrihet utan biverkningar används [63].
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Almotriptan
För almotriptan 12,5 mg har nio publicerade utvärderingar identiﬁerats
[5], [82], [61], [80], [60], [64], [63], [62], [21]. En opublicerad studie där
almotriptan ingår har också hittats [81]. Fyra av dessa studier har baserats på
metaanalyser av ett ﬂertal kliniska prövningar. I Weis opublicerade studie var
almotriptan den billigaste eller näst billigaste (utan respektive med justering
för placeborespons) triptanen i fråga om kostnad per framgångsrikt behandlad
patient. I tre av de publicerade metaanalysbaserade studierna var almotriptan
mest (två studier) eller näst mest (en studie) kostnadseffektivt. Studien som
redovisar resultat baserat på triptanpriser i sex olika länder placerar almotiptan
bland de mest kostnadseffektiva (plats 2-4) i alla sex länder [21]. I Gracia Naya
[82], var almotriptan istället den dyraste per framgångsrik behandling på alla de
tre effektmått som användes.
Williams och Reeder har i två analyser jämfört almotriptan med sumatriptan
50 och 100 mg [62], samt med rizatriptan 10 mg [63]. Den inkrementella
kostnadseffektivitetskvoten för almotriptan jämfört med sumatriptan 50 och
100 mg respektive rizatriptan 10 mg är 12 dollar, 16 dollar och strax under 7
dollar om effektmåttet varaktig smärtfrihet utan biverkningar används.
Två studier ([61], [60]) jämför almotriptan och sumatriptan 50 mg med
avseende på kostnader för att hantera bröstsmärtor, vilket är en känd
biverkning av triptaner. Båda studierna visar att almotriptan minskar dessa
kostnader jämfört med sumatriptan. Studierna gäller dock amerikanska
förhållanden och det är tveksamt vilken tillämpning de har i Sverige.
Eletriptan
Eletriptan 40 och/eller 80 mg förekommer i endast tre publicerade
utvärderingar [59], [5], [21] och en opublicerad [81]. Belsey [21], som är en
uppdatering av [5], jämför samtliga perorala triptaner baserat på priserna i sex
olika länder. Analysen bygger på en metaanalys av 37 RCT (randomiserade
kontrollerade prövningar) och tar endast hänsyn till läkemedelskostnader när
kostnaden för att få en patient smärtfri vid två timmar beräknas. Eletriptan
40 mg beﬁnns här vara den andra eller tredje billigaste triptanen per smärtfri
patient i alla länder medan eletriptan 80 mg är bland de dyraste. I Weis
opublicerade studie [81] är eletriptan 40 mg den billigaste eller näst billigaste
(med respektive utan justering för placeborespons) triptanen i fråga om
kostnad per framgångsrikt behandlad patient. Wells [59] har jämfört eletriptan
40 och 80 mg med sumatriptan 50 och 100 mg i en analys där endast
läkemedelskostnader ingår och funnit att båda eletriptandoserna är billigare per
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framgångsrikt behandlad attack på två olika mått. Den lägre eletriptandosen var
mer kostnadseffektiv än den högre.
Pizotifen
Vi har inte hittat några hälsoekonomiska utvärderingar av Pizotifen.
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Tabell 34. Sammanfattning av hälsoekonomiska utvärderingar av migränbehandling
Wells et al
[59]

Belsey
[5]

Legg et al
[89]

Produkt

Eletriptan 40 mg
Eletriptan 80 mg

Rizatriptan 10 mg

Sumatriptan injektion

Jämförelse

Sumatriptan 50 mg
Sumatriptan 100 mg

Sumatriptan 50 mg
Sumatriptan 100 mg
Eletriptan 40 mg
Eletriptan 80 mg
Zolmitriptan 2,5 mg
Zolmitriptan 5 mg
Naratriptan 2,5 mg
Almotriptan 12,5 mg

Tidigare behandling
(ej speciﬁcerat)

Priser

Eletriptan 40: £3,75
Eletriptan 80: £7,50
Sumatriptan 50: £4,83
Sumatriptan 100: £8

Rizatriptan 10: £4,46
Sumatriptan 50: £4,9
Sumatriptan 100: £8
Eletriptan 40: £3,75
Eletriptan 80: £7,5
Zolmitriptan 2,5:£4
Zolmitriptan 5: £8
Naratriptan 2,5: £4
Almotriptan12,5:£3,25

Ett ”recept”: $60

Perspektiv

Läkemedelskostnader,
inklusive räddningsmedicin

Läkemedelskostnader

HMO
(sjukvårdskostnader)

Land

UK

UK

USA

Endpoint

2 komposita endpoints
för framgångsrik
behandling:

Smärtfri vid 2 timmar.

Antal dagar med nedsatt
funktion pga migrän en
typisk månad.

SM1: smärtfri vid 2 t, inget
återfall inom 24 t och ingen
rescue med.

KE: Kostnad för att få en patient smärtfri vid 2 timmar.
(Baserat på NNT)

KE: Kostnad per dag
utan funktionsnedsättning.

SM2: positiv respons vid
1 t, smärtfri vid 2 t och 4 t,
inget återfall inom 24 t.
KE: kostnad per framgångsrikt
behandlad attack (CPSTA)
Underlag
för effekt

1 RCT

Metaanalys av 29 RCT

1 öppen, retrospektiv
studie. Telefonintervju
med 164 patienter.

Resultat

CPSTA
SM1:
Eletriptan 40: £17,55
Eletriptan 80: £31,76
Sumatriptan 50: £63,98
Sumatriptan 100: £80,50

Kostnad för att få en patient
smärtfri vid 2 timmar.

Kostnad per dag utan
funktionsnedsättning:

Rizatriptan 10: £14,15
Sumatriptan 50: £28,71
Sumatriptan 100: £37,61
Eletriptan 40: £17,37
Eletriptan 80: £28,17
Zolmitriptan 2,5: £20,22
Zolmitriptan 5: £33,26
Naratriptan 2,5: £32,66
Almotriptan12,5: £15,06

Före sumatriptan:
$12,18
Med sumatriptan: $6,43

SM2:
Eletriptan 40: £29,61
Eletriptan 80: £48,13
Sumatriptan 50: £95,63
Sumatriptan 100: £124,28
Kommentar

220 sumatriptananvändare. Egenrapporterad konsumtion av
hälso- och sjukvård 12
mån före och efter start
av behandling.
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Wang et al
[90]

Gracia-Naya
[82]

Mannix
[60]

Produkt

Almotriptan 12,5 mg

Jämförelse

Sumatriptan 50 mg

Sumatriptan 50 mg
Zolmitriptan 2,5 mg
Naratriptan 2,5 mg
Almotriptan 12,5 mg
Rizatriptan 10 mg

Sumatriptan 50mg

Priser

Ej medräknade/angivna

Sumatriptan 50 mg: Pt1118
Zolmitriptan 2,5 mg: Pt1112
Naratriptan 2,5 mg: Pt963
Almotriptan 12,5 mg: Pt1474
Rizatriptan 10 mg: Pt1277
1 euro = 166,386 Pt)

Ej medräknade/
angivna

Perspektiv

Hypotetisk ”health plan”
Direkta sjukvårdskostnader.

läkemedelskostnader

Direkta sjukvårdskostnader.

Land

USA

Spanien

USA

Endpoint

Incidens och kostnader
av bröstsmärtor

M1: Smärtlindring vid 2 t
(ett steg förbättring på
4-gradig skala).

Incidens och kostnader
av bröstsmärtor

Almotriptan 12,5mg

M2: Smärtfri vid 2 t.
M3: Kompositmått bestående
av: smärtlindring vid 2 t, inget
återfall inom 24 t och ingen
rescue med.
KE: Kostnad per framgångsrik
behandling (Baserat på NNT).
Underlag för
effekt

Populationsbaserad
(MEDSTAT market scan),
retrospektiv kohortstudie.

Litteratur

1 RCT + enkät till
läkare (n=176)

Resultat

Besparing i direkta kostnader per 1000 patienter
som behandlas med
Almotriptan istället för
Sumatriptan: $11215

Kostnadseffektivitetskvoter
i euro:
M1:
Sumatriptan 50: 20,16
Zolmitriptan 2,5: 19,38
Naratriptan 2,5: 27,78
Almotriptan 12,5: 33,66
Rizatriptan 10: 21,49
M2:
Sumatriptan 50: 30,24
Zolmitriptan 2,5: 34,75
Naratriptan 2,5: 38,20
Almotriptan 12,5: 44,29
Rizatriptan 10: 23,79
M3:
Sumatriptan 50: 33,6
Zolmitriptan 2,5: 36,76
Naratriptan 2,5: 52,09
Almotriptan 12,5: 54,93
Rizatriptan 10: r33

Genomsnittlig kostnad
per patient för behandling av bröstsymptom
efter första dosen av
en triptan;

Kommentar

Endast direkta kostnader
för diagnoser och behandlingar relaterade
till bröstsmärtor medräknade.

Artikel på Spanska.

Almotriptan 12,5: $0,22
Sumatriptan 50: $1,64

Endast direkta kostnader för diagnoser och
behandlingar relaterade till bröstsmärtor
medräknade.
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Reeder et al
[80]

Legg et al
[84]

Caro et al
[87]

Sumatriptan injektion

Naratriptan 2,5 mg

Jämförelse

Almotriptan 12,5 mg
Rizatriptan 10 mg
Sumatriptan 100 mg
Zolmitriptan 5 m
Naratriptan 2,5 mg

Tidigare behandling
(varierande)

“Vanlig behandling”
Ej närmare angivet,
dock inte annan triptan

Priser

Ej rapporterat

$43,78 per månad
och patient.

Can$ 12,95

Perspektiv

Läkemedelskostnad

Arbetsgivare

Samhälle

Land

USA

USA

Kanada

Endpoint

komposit endpoint för
framgångsrik behandling:
smärtfri vid 2 t, inget återfall
inom 24 t och ingen rescue
med.

Förlorad produktivitet
(sjukskrivningar +
minskad prod. på
arbetet)

Tid med
symptom

Produkt

KE:
Kostnad för att uppnå 100
varaktigt smärtfria patienter.
Kostnad för att uppnå 100
varaktigt smärtfria patienter
utan biverkningar
Underlag
för effekt

Metaanalys av 53 studier
[4]

1 öppen, retrospektiv
studie. Telefonintervju
med 164 patienter.

1 internationell, 12
veckors, öppen, parallell studie med 1000
patienter.

Resultat

Kostnad för att uppnå 100
varaktigt smärtfria patienter:

Minskade produktivitetsförluster om i
genomsnitt $435 per
anställd med migrän.
Sumatriptankostnaden uppgick till
$43,78 per månad.
Cost/beneﬁt ratio
1:10.

Naratriptan minskade
tiden med symptom
med i genomsnitt 225
timmar per år jämfört
med vanlig behandling.

Almotriptan 12,5: $4200
Rizatriptan 10: ca $6300
Sumatriptan 100: ca $8000
Zolmitriptan 5: ca $7500
Naratriptan 2,5: ca $11500
Kostnad för att uppnå 100
varaktigt smärtfria patienter
utan biverkningar:
Almotriptan 12,5: $4200
Rizatriptan 10: ca $7250
Sumatriptan 100: ca $9000
Zolmitriptan 5: ca $10000
Naratriptan 2,5: ca $11750
Kommentar

Resultat endast presenterade
i diagram.

Endast förlorad produktion medräknat.
Egenrapporterad
konsumtion av hälsooch sjukvård 12 mån
före och 12 mån efter
start av sumatriptanbehandling. Samma
grunddata som Legg
et al {Legg, 1997
#537}

Produktivitetsförlusten
minskade med i genomsnitt Can$309 med naratriptan vilket ledde till en
årlig kostnadsbesparing
på Can$109, trots en
högre läkemedelskostnad.

Både direkta och
indirekta kostnader
medräknade. Förlorad
fritid inte värdesatt.
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Caro et al
[91]

Loﬂand
[83]

Biddle et al
[92]

Produkt

Sumatriptan 50 mg
Sumatriptan 100 mg
Sumatriptan injektion
Sumatriptan nasal 10 mg
Sumatriptan nasal 20 mg
Sumatriptan supp. 25 mg

Sumatriptan
(injektion eller
oral, dos ej
speciﬁcerat)

Sumatriptan 50 mg
(effekt baserat på sumatriptan
100 mg)

Jämförelse

”Traditionell” behandling

Tidigare
behandling
(ej triptan)

Traditionell behandling (alla
icke-triptaner som är vanligt
använda (NSAID, midrin, cafergot, metoclopramide)

Priser

Traditionell behandling
£0,12-0,17
Sumatriptan 50 mg £6,31
Sumatriptan 100 mg £6,82
Sumatriptan injection £17,68
Sumatriptan nasal 10 mg £6,03
Sumatriptan nasal 20 mg £6,17
Sumatriptan supp. 25 mg £5,99

Ej angivet

Sumatriptan: $14,26
Analgetika: $0,28
Narkotiska analgetika: $1,26
Ergotamin: $2,77
Kombinationsanalgetika: $0,54
Viktad genomsnittskostnad för
traditionell behandling: $0,74

Samhälle

Samhälle

Samhälle

Land

Kanada

USA

USA

Endpoint

Tid med symptom.
KE: Kostnad per minskad
timme med symptom

Minskning i
dagar med
funktionsnedsättning

Kostnads-intäktsanalys

Underlag för
effekt

1 prospektiv, öppen, sekventiell
multinationell studie av sumatriptan injektion och traditionell
behandling.

1 prospektiv,
pretest-posttest, icke
randomiserad,
6-månaders
observationsstudie med 178
patienter som
får sin första
förskrivning av
sumatriptan.

1 öppen klinisk studie som
jämförde sumatriptan med
traditionell behandling på 220
patienter.

Resultat

Alla sumatriptanformuleringar
utom injektion var kostnadsbesparande. Injektion hade en
KE-kvot på £0,98 per minskad
timme med symptom.

Sumatriptan
kostnadsbesparande:
besparing =
$1249/
patient jämfört
med tidigare
behandling

Nettointäkt per behandlad
attack:
Sumatriptan: $50
Traditionell behandling: $20
Inkrementell årlig nettointäkt
för sumatriptan jämfört med
traditionell behandling:
$114-540

Kommentar

Effekt av orala och nasala
formuleringar av sumatriptan antogs vara samma som
injektion.

Skiljer inte på
injektion och
oral sumatriptan. Patienterna
rapporterade
själva disability
dagar var tredje
månad (med
sex månaders
recall period i
baseline)

Effektdata för sumatriptan
baserat på 100 mg men
kostnaden på 50 mg.

Patientens möjlighet att
återvända till arbetet efter
en migränattack.
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Laloux et al
[67]

Adelman and Belsey
[64]

Ilersich
[20]

Produkt

Sumatriptan injektion

Sumatriptan 50 mg
Sumatriptan 100 mg
Rizatriptan 10 mg
Zolmitriptan 2,5 mg
Zolmitriptan 5 mg
Naratriptan 2,5 mg
Almotriptan 12,5 mg
Frovatriptan 2,5 mg

Sumatriptan 100 mg
Sumatriptan injektion

Jämförelse

Traditionell
behandling

Priser

Ej angivet

Sumatriptan 50: $14,97
Sumatriptan 100: $14,97
Rizatriptan 10: $15,24
Zolmitriptan 2,5: $13,44
Zolmitriptan 5: $15,68
Naratriptan 2,5: $17,32
Almotriptan 12,5: $10,33
Frovatriptan 2,5: $14,41

Prisår:1996
Sumatriptan 100 CAN$16,10
Sumatriptan injection: $40,08
Cafergot ASA + metoclopramid: $0,13
Dihydroergotamine injection:
$4,86
Butorphanol nasal: $4,61

Perspektiv

Samhälle

Läkemedelskostnad

Samhälle

Land

Belgien

USA

Kanada

Endpoint

Tid till smärtlindring

Smärtfri vid 2 timmar.
KE: Kostnad för att få en
patient smärtfri vid 2 timmar. (Baserat på NNT)

Smärtlindring vid 2 t
(1 t för injektion)
3 analyser
KE: undvikna attacker
KN: QALY
KI

Underlag för
effekt

1 öppen randomiserad studie, 186 pat.

Metanalys av 27 RCT

Metaanalys

Resultat

Kostnad per timme
tidigare smärtlindring
med Sumatriptan:
BF53

Kostnad för att få en
patient smärtfri vid 2
timmar.

CE:
Kostnad/undvikt attack
Sumatriptan 100 vs
Ergotamin: dominant
ASA+metoclop: $32
Sumatriptan injektion vs
Dihydroergotamin injektion
$79
Butorphanol n.: $87
Sumatriptan 100: $74

Kommentar

Cafergot
ASA + metoclopramid
Dihydroergotamine injektion
Butorphanol nasal

Sumatriptan 50: $75,67
Sumatriptan 100: $70,83
Rizatriptan 10: $48,34
Zolmitriptan 2,5: $78,74
Zolmitriptan 5: $65,18
Naratriptan 2,5: $141,43
Almotriptan 12,5: $48,57
Frovatriptan 2,5: $162,49

Endast läkemedelskostnader

CUA
Kostnad per QUALY
Sumatriptan 100 vs
Ergotamin: dominant
ASA+metoclop: $9700
Sumatriptan injektion vs
Dihydroergotamin injektion
$24500
Butorphanol n.: $27500
Sumatriptan 100: $21200

Obehandlad migrän ﬁck
nyttovikt = -0,30 under
en attack.
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Larbig [70]

Payne [58]

Weis [81]

Produkt

Sumatriptan

Sumatriptan injektion

Sumatriptan 50 mg
Sumatriptan 100 mg
Zolmitriptan 2,5 mg
Zolmitriptan 5 mg
Naratriptan 2,5 mg
Almotriptan 12,5 mg
Rizatriptan 10 mg
Rizatriptan 5 mg
Eletriptan 40 mg

Jämförelse

Patientens tidigare
behandling

Dihydroergotamin injektion

Priser

Sumatriptan injektion:
$74,15
Dihydroergotamin injektion:
$21,04

Priser i euro:
Sumatriptan 50: 4,97
Sumatriptan 100: 8,95
Zolmitriptan 2,5: 5,93
Zolmitriptan 5: 5,93
Naratriptan 2,5:5,93
Almotriptan 12,5: 5,56
Rizatriptan 10: 6,43
Rizatriptan 5: 6,43
Eletriptan 40: 5,75

Perspektiv

Samhälle

Samhälle

Läkemedelskostnad

Land

Tyskland

USA

Tyskland

Endpoint

attacker per
patient

11 olika:

komposit endpoint för
framgångsrik behandling:
smärtfri vid 2 t, inget återfall
inom 24 t och ingen rescue
med.

Underlag
för effekt

1 case-control
studie med en
pre-test post-test
jämförelse

1) Krävde inte mer än 1 dos
2) Fungerade som vanligt
1 t efter första dosen
3) Komplett respons 1 t efter
första dosen
4) Lindring i illamående 1 t
efter första dosen
5) Lindring i kräkningar 1 t
efter första dosen
6) Komplett respons 1 t efter
andra dosen
7) Fungerade som vanligt 1 t
efter andra dosen
8) Komplett respons 24 t efter
första dosen
9) Fungerade som vanligt
24 t efter första dosen
10) Inget behov av medicin
för återfall av huvudvärk
11) Inget behov av rescue
medication
1 RCT, 310 pat.

KE:
Kostnad per framgångsrikt
behandlad patient (=CPSTP)

Metaanalys av 53 studier [4]
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Sumatriptan
kostnadsbesparande

DHE dominerar för
effektmåtten 5-11.

Kostnadseffektivitetskvoter
i euro:

CE ratio för
1) $5703
2) $4000
3) $4131
4) $6697

CPSTP utan justering för
placeborespons:
Sumatriptan 50: 19
Sumatriptan 100: 36
Zolmitriptan 2,5: 25
Zolmitriptan 5: 24
Naratriptan 2,5: 22
Almotriptan 12,5: 17
Rizatriptan 10: 25
Rizatriptan 5: 33
Eletriptan 40: 18
CPSTP med justering för
placeborespons:
Sumatriptan 50: 26
Sumatriptan 100: 48
Zolmitriptan 2,5: 31
Zolmitriptan 5: 30
Naratriptan 2,5: 29
Almotriptan 12,5: 24
Rizatriptan 10: 31
Rizatriptan 5: 44
Eletriptan 40: 20

Kommentar

Opublicerad (poster)
Endast läkemedelskostnader

113

      

Produkt

Malmberg [88]

Warie (2003)

Streator [93]

Zolmitriptan 2,5 mg

Zolmitriptan nasal

Sumatriptan injektion

Jämförelse

placebo

Sumatriptan injektion

Tidigare behandling

Priser

Zolmitriptan 2,5:
SEK 50

Zolmitriptan: Eur21,95
(2-pack)

Ej angivet

Sumatriptan: Eur42,64
(2-pack)
Perspektiv

Samhälle

Sjukvårdskostnader

Sjukvårdskostnader (HMO)

Land

Sverige

Belgien

USA

Endpoint

Kostnad per
behandlad attack

Smärtlindring vid 2 t +
inget återfall inom 24 t.

Migränrelaterade
sjukvårdskostnader

Underlag
för effekt

1 RCT

1 RCT mot placebo för
Zolmitriptan

Retrospektiv analys av
”medical and pharmacy
claims”6 månader före
och efter introduktion av
sumatriptan

Resultat

Zolmitriptan kostnadsbesparande (- 38
kr per attack)

Kostnad per framgångsrikt
behandlad patient.

Direkta kostnader ökade
193% med sumatriptan inj.

Opublicerad (poster)
Per protocol analys

Opublicerad (poster +
rapport).

Kommentar

Sumatriptan Eur 97,27
Zolmitriptan: Eur 64,17

Ej baserat på direkt jämförande studie mellan zolmitriptan och sumatriptan.
Sumatriptan dominerat.
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Gross [94]

Joish [85]

Belsey (21)

Produkt

Sumatriptan 50mg

Sumatriptan injektion

Almotriptan 12,5
Eletriptan 20, 40 & 80
Frovatriptan 2,5
Naratriptan 2,5
Rizatriptan 5 & 10
Sumatriptan 50 & 100
Zolmitriptan 2,5 & 5

Jämförelse

Traditionell behandling

Sumatriptan 25 mg

Priser

Sumatriptan 50: £4,70

Sumatriptan 25: $10,74
Sumatriptan inj: $36,95

Se Tabell A nedan för
sammanfattning.

MCO (sjukvårdskostnader)

Endast triptankostnader

Perspektiv
Land

UK

USA

UK, USA, Kanada,
Tyskland, Italien, Nederländerna

Endpoint

KI
• Förlorad arbetstid
• Minskad produktivitet

Kostnad per framgångsrikt
behandlad patient

Smärtfri vid 2 timmar.
KE: Kostnad för att få
en patient smärtfri vid
2 timmar. (Baserat på
NNT)

Livskvalitet (SF-36, MSQ)
Underlag för
effekt

1 öppen, icke randomiserad studie

Poolade RTC

Metanalys av 37 RCT

Resultat

I genomsnitt 6,8 ﬂer
arbetsdagar per år med
sumatriptan.

CE: $190,87 för ytterligare
en framgångsrikt behandlad
patient för sumatriptan inj.
jämfört med oral.

Kostnad för att få en patient smärtfri vid 2 timmar. Se Tabell A nedan
för sammanfattning.

CB: nettointäkt £124,61
per patient och år.
Kommentar

Kostnaden för oral sumatriptan baserat på 25 mg
men effekten på 100 mg.

      

Williams & Reeder
(63)

Williams & Reeder
(62)

Produkt

Almotriptan 12,5 mg

Almotriptan 12,5 mg

Jämförelse

Rizatriptan 10 mg

Sumatriptan 50 & 100 mg

Amerikansk sjukvård

Amerikansk sjukvård

Varaktig smärtfrihet utan
biverkningar. (Från metaanalys (REF)

Varaktig smärtfrihet utan
biverkningar. (Från metaanalys (REF)

Resultat

Genomsnittlig KE-kvot:
Almotriptan: $91.12
Rizatriptan: $131.26
Inkrementell KE: Kostnad
för ytterligare en patient
varaktigt smärtfri utan
biverkningar med
almotriptan (jämfört med
rizatriptan): $6,94

Genomsnittlig KE-kvot:
Almotriptan: $82
Sumatriptan 50: $133
Sumatriptan 100: $138
Kostnad för ytterligare en
patient varaktigt smärtfri
utan biverkningar med
almotriptan jämfört med:
suma50: $12
suma100: $16

Kommentar

1999 års dollar. Behandling av en attack.
Ej placebojusterad effekt.

2004 års dollar. Behandling
av en attack.
Ej placebojusterad effekt.

Priser
Perspektiv
Land
Endpoint

Underlag för
effekt

RCT = Randomized Controlled Trial = randomiserad, kontrollerad prövning
KE = Kostnadseffektivitet
KN = Kostnads-nyttoanalys
KI = Kostnads-intäktsanalys
NNT = Number needed to treat
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Tabell A. Läkemedelskostnader och kostnadseffektivitetskvoter i Belsey [21].
* indikerar att den genomsnittliga kostnadseffektiviteten är signiﬁkant skild från den genomsnittliga
kostnadseffektiviteten för rizatriptan 10 mg.

UK

Almo
12,5

USA

Kanada

Tyskland

Italien

Nederländerna

Pris

KE

Pris

KE

Pris

KE

Pris

KE

Pris

KE

Pris

KE

4,56

21,83

15,33

73,88

8,13

38,91

5,99

28,67

4,25

20,34

5,8

27,76

Ele 20

5,53

51,18*

13,16

121,81*

-

-

6,81

63,03*

3,84

35,54

6,26

57,94*

Ele40

5,53

22,2

13,16

52,83

-

-

6,51

26,13

5,25

21,08

6,23

25,01

Ele80

10,68

37,47

-

-

-

-

13,02

45,68

10,5

36,84*

12,46

43,71*

Frova2,5

4,56

51,42*

13,61

153,47*

-

-

3,99

44,99

-

-

-

-

Nara 2,5

5,61

45,81*

17,16

140,13*

8,17

67,29*

6,03

49,24*

-

-

5,05

41,24*

Riza 5

6,31

34,72

14,92

82,10

8,13

44,73

6,94

38,19

4,17

22,94

6,64

36,54*
19,0

Riza10

6,31

19,82

14,92

47,32

8,13

25,79

6,9

21,88

5,74

18,21

5,99

Suma50

6,91

40,48*

14,85

87,0*

8,15

47,87*

5,26

30,82

4,27

25,02

5,44

31,87

Suma
100

11,22

53,50*

14,29

68,14*

8,95

42,67*

9,56

45,58*

8,25

39,34*

10,51

50,11*

Zolmi
2,5

5,61

32,1

13,81

79,01

8,12

46,46

6,17

35,30

4,26

24,37

5,02

28,72

Zolmi 5

9,4

45,89*

15,68

76,56*

-

-

6,39

31,20*

8,52

41,6*

10,04

49,02*
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Denna rapport redovisar första gruppen som granskats i genomgången av läkemedelssortimentet, nämligen läkemedel som
används vid behandling av migrän. När vi ﬁck nya regler för
subvention av läkemedel i oktober 2002 var det inte praktiskt
möjligt att på en gång pröva alla läkemedel enligt de nya reglerna. De läkemedel som var subventionerade i det gamla
systemet ﬁck därför tillsvidare behålla sin subvention. LFN gör
nu en genomgång av cirka 2 000 läkemedel för att se om de ska
vara subventionerade även i framtiden.
Syftet med vårt arbete är att få ut så mycket hälsa som möjligt
för varje skattekrona som går till läkemedel. Granskningen av
migränläkemedel innebär att samhället år 2005 gör en besparing
på motsvarande 42 miljoner kronor utan att det drabbar patienterna. Det frigör resurser i hälso- och sjukvården, så att vi kan få
råd med att använda nya innovativa behandlingsmetoder.
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