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Översikt 

Produkten 

Varumärke Zejula 

Aktiv substans niraparib 

ATC-kod L01XX54 

Beredningsform Kapsel, hård 

Företag GlaxoSmithKline AB 

Typ av ansökan Nytt Läkemedel 

Sista beslutsdag 2021-06-08 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Ovarialcancer 

Sjukdomens svårighetsgrad Mycket hög 

Relevant jämförelsealternativ 

Efter första linjens platinumkemoterapi: Rutin-
mässig övervakning (ingen behandling) för patien-
ter utan BRCA-mutation och Lynparza tabletter för 
patienter med BRCA-mutation.  

Antal patienter i Sverige 

Ca 700 patienter per år insjuknar i ovarialcancer. 
Företaget uppskattar cirka 281 patienter aktuella 
för behandling med PARP-hämmare efter första 
linjens platinumbaserade cytostatika.  

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

[--------] kronor (AUP) efter respons på första lin-
jens platinumbaserade cytostatika. 

 
Ansökta förpackningar 
  

Produkt Styrka Förp.strl. AIP (SEK) AUP (SEK) 

Kapslar, hårda 100 mg 56 st 44 700 45 640,25 
Kapslar, hårda 100 mg 84 st 67 050 68 096,25 

 
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Arbetsgrupp: Hanna Kastman (senior medicinsk utredare), Stefan Odeberg (senior hälsoekonom), Minna Klintz Syréhn (jurist) 
och Sofia Palmqvist (jurist).  

Detta underlag för beslut är framtaget av arbetsgruppen inom ramen för TLV:s arbete. Förslag till beslut presenteras för Nämn-
den för läkemedelsförmåner som är beslutsfattare. Det slutliga beslutet kan därför skilja från förslaget i detta underlag. 

Klinisk expert: Kjell Bergfeldt, överläkare vid Skandionkliniken i Uppsala. Han har konsulterats gällande aktuell klinisk praxis 
samt viss tolkning av det medicinska underlaget i materialet. TLV är inte bundna av expertens ställningstaganden, tolkningar 
eller åsikter om vilka antaganden kostnadseffektivitetsanalysen bör vila på. 
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Postadress: Box 225 20, 104 22 Stockholm 
Besöksadress: Fleminggatan 18, 1 trappa, Stockholm 
Telefon: 08 568 420 50 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 
Inom förmånen  
 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP  

Dessa begrepp anges alltid om det gäller ett pris som TLV 
ska fastställa eller ett pris som TLV har fastställt.   
  
Begreppet listpris används inte.  

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för an-
vändning av en produkt efter återbäring, då en sidoöver-
enskommelse har tillförts ärendet.   
 
Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkeme-
delskostnad efter återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per förpack-
ning/pris per enhet.  

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för 
en viss period/cykel.    

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administrerings-
kostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar om 
läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  
 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria läkeme-
del samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i för-
månen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.   
 
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller offici-
ellt pris används inte.  

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   
 

Avtalat pris  Begreppet används när landstingen har upphandlat en 
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV 
(ej sekretessbelagt).   
 
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris används 
inte.  

Företagets pris  Begreppet används för de produkter som inte har upp-
handlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.   
 
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris, 
grundpris eller officiellt pris används inte.  
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 
Förslag till beslut Bifall med begränsning och villkor  
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast vid:  
 
- Monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad, höggradig (FIGO 
stadium III och IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons 
(komplett eller partiell) efter första linjens behandling med platinumbaserad cytostatika och 
 
- Monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig, recidive-
rande höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i re-
spons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatika.  
 
Villkorstext 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och an-
nan information om läkemedlet. 
 

 Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna 
eller de närliggande strukturerna, äggledare (tuba) eller bukhinna (peritonaeum).  

 Zejula har två godkända indikationer. I denna ansökan prövas monoterapi för under-
hållsbehandling av vuxna patienter med avancerad, höggradig (FIGO stadium III och 
IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett 
eller partiell) efter första linjens behandling med platinumbaserad cytostatika. 

 Zejula innehåller den aktiva substansen niraparib. Niraparib hämmar poly (ADP)-ri-
bos) polymeras (PARP)-enzymerna PARP-1 och PARP-2.  

 TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög för patienter med ovarialcancer med 
eller utan BRCA-mutation som svarat på första linjens platinumkemoterapi då tillstån-
det är fortskridande, saknar bot och leder till en förtida död. 

 TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ för patienter utan BRCA-mutation som 
svarat på första linjens platinumkemoterapi är ingen behandling, det vill säga rutin-
mässig övervakning.  

 För patienter med BRCA-mutation bedömer TLV att det relevanta jämförelsealternati-
vet är Lynparza tabletter.   

 Effekt och säkerhet av underhållsbehandling med niraparib vid svar på platinumkemo-
terapi har studerats i jämförelse med placebo för patienter med och utan BRCA-mutat-
ion som svarat på första linjens platinumkemoterapi i en randomiserad dubbelblindad 
studie, PRIMA. TLV bedömer att niraparib som monoterapi för underhållsbehandling 
förlänger progressionsfri överlevnad jämfört med placebo. Data för total överlevnad är 
omogna. 

 TLV bedömer effekten av Zejula och Lynparza tabletter som jämförbar för patienter 
med en BRCA-mutation i respons efter behandling med platinumbaserad kemoterapi 
utifrån föreliggande kunskap för underhållsbehandling efter första linjens platinumba-
serade cytostatika. 

 En kostnadsjämförelse mellan Zejula och Lynparza vid behandling av patienter med 
BRCA-mutation tyder på att kostnaden för Zejula är högre vid ansökt AUP. 

 Inom ramen för den tidigare ansökan gällande Zejula (dnr 2022/2019), som under-
hållsbehandling efter andra linjens platinumbaserade cytostatika avseende ovarialcan-
cer, tecknade företaget och regionerna en sidoöverenskommelse som tillfördes ärendet. 



v 
Dnr 3773/2020 

Det resulterade i att kostnaden för användningen av Zejula minskade. Företaget och 
regionerna har enats om att förlänga den befintliga sidoöverenskommelsen. Därige-
nom är, enligt TLV:s bedömning, kostnaden för användning av Zejula lägre än kostna-
den för Lynparza för patienter med BRCA-mutation vid den för nuvarande ärende 
utvärderade indikationen. Underlag till sidoöverenskommelsen har tillförts detta 
ärende och utgör därmed en del av beslutsunderlag 

 För patienter utan BRCA-mutation är kostnaden per vunnet QALY cirka 850 000 kro-
nor i TLV:s grundscenario inklusive sidoöverenskommelse, vilket bedöms som en rim-
lig kostnad för tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Även en majoritet av 
känslighetsanalyserna indikerar nivåer som generellt accepteras för den här svårighets-
graden. 

 Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m. är uppfyllda för att Zejula ska ingå i läkemedelsförmånerna med begräns-
ning och villkor. Ansökan föreslås därför bifallas med begränsning och villkor. 
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1 Bakgrund 
Zejula ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna (dnr 2022/2019) som monoterapi för un-
derhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig, recidiverande höggradig serös 
epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller par-
tiell) efter platinumbaserad cytostatika. TLV hade inom ramen för det föregående ärende tre-
partsöverläggningar med företaget och regionerna där en sidoöverenskommelse för Zejula 
tecknades som innebär att behandlingskostnaderna för Zejula minskar. Sidoöverenskommel-
sen omfattar all försäljning av Zejula inom läkemedelsförmånerna från den 1 december 2019. 
Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att återbära en del av kostnaden för använd-
ningen av Zejula till regionerna. Sidoöverenskommelsen gäller t.o.m. den 31 maj 2021 med 
möjlighet till förlängning i upp till 18 månader. Underlag till sidoöverenskommelsen har till-
förts detta ärende och utgör därmed en del av beslutsunderlaget.        
 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Ovarialcancer (äggstockscancer) 
Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna (ova-
rierna) eller de närliggande strukturerna, äggledare (tuba) och bukhinna (peritonaeum). Cirka 
700 fall diagnostiseras varje år i Sverige, 10-15 procent är ärftliga och de flesta av dessa fall är 
kopplade till mutationer i BRCA1-generna [1]. Patienter med nedärvd mutation i den ena ko-
pian av BRCA1 eller BRCA2 har uttalad predisposition för bröst- och ovarialcancer. De bär 
redan från födseln en mutation i kroppens alla celler [2]. En BRCA-mutation kan också uppstå 
i tumören och kallas då för somatisk2.  
 
Fem huvudtyper av ovarialcancer har kunnat urskiljas. Dessa har olika riskfaktorer, förlopp, 
prognos och behandling och de olika huvudtyperna hanteras därför som fem skilda sjukdomar. 
Den vanligaste tumörtypen är höggradig serös ovarialcancer som utgör 70 procent av totala 
antalet patienter. Dessa tumörer är vanligen snabbväxande, aggressiva och upptäcks oftast i 
ett avancerat stadium. Höggradigt serösa tumörer karakteriseras av genetisk instabilitet och 
upp till 50 procent av de höggradigt serösa ovarialcancerfallen har defekter i reparationssyste-
met av DNA-dubbelsträngsbrott (s.k. homolog rekombination repair deficiency, HRD), i ca 20 
procent pga mutationer i BRCA-generna[1]. BRCA är två av de viktigaste proteinerna i homo-
loga rekombinations- och reparationssystemet (HRR)3.  
 

2.2 Läkemedlet 
Zejula innehåller den aktiva substansen niraparib. Niraparib hämmar poly (ADP)-ribos poly-
meras (PARP)-enzymerna PARP-1 och PARP-2. 
 
Läkemedlet erhöll centralt godkännande från Europeiska kommissionen i november 2017 för 
underhållsbehandling av ovarialcancerpatienter med platinumkänsliga återfall i ovarialcancer. 
I oktober 2020 fick Zejula godkänt för ovarialcancer gällande monoterapi för underhållsbe-
handling efter första linjens behandling med platinumbaserad cytostatika. 
Zejula erhöll särläkemedelsstatus 2010.  

 

Zejula är indicerat:  

 
1 BRCA: BReast CAncer. Proteiner involverade i reparation av DNA vid dubbelsträngsbrott på DNA 
2 Mutation som inträffat hos den specifika individen och inte finns i alla kroppens celler 
3 HRR: homologous recombination and repair 
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• som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad, 
höggradig (FIGO stadium III och IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär peri-
tonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter första linjens behand-
ling med platinumbaserad cytostatika.  
• som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med plati-
numkänslig, recidiverande höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär 
peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumba-
serad cytostatika.  

 

 

Niraparib hämmar enzymerna PARP-1 och PARP-2. PARP-enzymerna är en familj med totalt 
17 proteiner som finns i cellkärnan. De är involverade i kromatinmodifiering, reglering av tran-
skription, celldöd genom skapande av energikris i cellen, inflammation och DNA-reparation 
vid enkelsträngsbrott på DNA genom base excision repair [3].  
 
Celler där BRCA-funktionen är defekt eller defekter finns i det homologa rekombinationssy-
stemet (HRD, reparerar dubbelsträngsbrott i DNA) är känsligare för PARP-hämmare jämfört 
med celler där dessa system är intakta. Detta beror på att om reparationssystemet för dubbel-
strängsbrott inte fungerar blir cellen i högre grad beroende av reparationssystemet för enkel-
strängsbrott. När base excision repair då hämmas konverteras enkelsträngsbrott på DNA till 
dubbelsträngsbrott och detta leder till DNA-skador, apoptos och celldöd.  

 

Första linjens underhållsbehandling av ovarialcancer 
Rekommenderad startdos av Zejula är 200 mg (två 100 mg kapslar), en gång dagligen. För 
patienter som väger ≥ 77 kg och har ett trombocytantal vid baslinjen på ≥ 150 000/μl är dock 
rekommenderad startdos av Zejula 300 mg (tre 100 mg kapslar), en gång dagligen. Det rekom-
menderas att behandlingen fortsätter fram till sjukdomsprogression eller toxicitet. Behand-
lingsuppehåll och/eller dosjusteringar i steg om en kapsel ner till en kapsel per dag 
rekommenderas för att hantera biverkningar.  
 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Första linjens behandling av ovarialcancer 
Optimal primärbehandling av avancerad ovarialcancer (stadium II-IV) är en kombination av 
kirurgi och läkemedel. För patienter med högrisksjukdom4 ges i första hand platinumbaserad 
kemoterapi5 med tillägg av paklitaxel i sex cykler samt Avastin (bevacizumab) 7,5 mg/kg följt 
av underhållsbehandling med Avastin som monoterapi i totalt upp till 15 månader. Till patien-
ter med makroskopisk tumörfrihet efter operation och som inte får Avastin bör dostät 
paklitaxel i kombination med karboplatin i sex cykler övervägas.  
 
I vårdprogrammet för äggstockscancer med epitelial histologi [4] rekommenderas patienter 
med BRCA-positiv höggradig ovarial-cancer av stadium III–IV som svarat (partiellt eller kom-
plett) på platinuminnehållande cytostatikabehandling underhållsbehandling med Lynparza 
tabletter. Lynparza tabletter ska sättas in inom åtta veckor efter avslutad cytostatikabehand-
ling och pågå i 24 månader vid komplett remission, till progress eller oacceptabel toxicitet. Vid 
resttumör efter 24 månader kan man överväga att fortsätta behandlingen till progress eller till 

 
4 Avancerad epitelial-, tubar- eller primär peritonealcancer i FIGO-stadium III som efter primärkirurgi har resttumör, FIGO-
stadium III som inte genomgår kirurgi, efter fördröjd primärkirurgi samt alla med stadium IV. FIGO (International Federation of 
Gynecology and Obstetrics)- stadium är en kirurgisk stadieindelning (I-IV) som beskriver var tumörer är lokaliserade samt storlek 
på dessa. 
5 Karboplatin 
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oacceptabel toxicitet. Avastin i dosen 7,5 mg/kg i kombination med platinumbaserad kemote-
rapi följt av underhållsbehandling med Avastin i ytterligare 15 cykler rekommenderas till hög-
riskpatienter som inte har en BRCA-mutation. 
 
Avastin (15 mg/kg) i kombination med karboplatin och paklitaxel är indicerat som primärbe-
handling vid avancerad epitelial-, ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer i upp till 6 cyk-
lers behandling följt av monoterapi under maximalt 15 månader eller tills oacceptabel toxicitet. 
Enligt vårdprogrammet är det inte visat att bevacizumab 15 mg/kg ger bättre effekt, varför 
vårdprogramgruppen anser det rimligt att ge lägsta dos, d.v.s. 7,5 mg/kg. 
 
Vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer [4] uppdaterades och publicerades senast i juni 
2020. Detta innebär att det inte finns uppdaterade behandlingsriktlinjer för den nyligen god-
kända indikationen för Zejula som underhållsbehandling som är i respons (komplett eller par-
tiell) efter första linjens behandling med platinumbaserad cytostatika. 

 

Företaget anger att jämförelsealternativet är rutinmässig övervakning (ingen behandling) i en-
lighet med PRIMA-studien för patienter utan BRCA-mutation. Företaget anger vidare att 
Avastin inte anses vara ett jämförelsealternativ då beslut om behandling med Avastin tas i 
samband med initiering av platinumkemoterapi, medan beslut om behandling med Zejula fatt-
tas utefter patientens svar på platinumkemoterapi. Dessutom anger företaget att patienter som 
rekommenderas Avastin är endast de patienter med allra sämst prognos vilket utgör en mindre 
andel av de patienter som ingår i Zejulas indikation.  
 
Företaget anger även att för de patienter med en BRCA-mutation som svarar komplett eller 
partiellt på cytostatikabehandling är jämförelsealternativet Lynparza tabletter. Företaget mo-
tiverar detta med att Zejula och Lynparza har samma indikation för patienter med BRCA-mu-
tation och att Lynparza har fått denna indikation subventionerad. Vidare anger företaget att 
Lynparza används i svensk klinisk praxis och Zejula kommer att hamna på samma steg i be-
handlingstrappan.  
 
TLV:s diskussion 
Av det förslag till nationellt vårdprogram vid äggstockscancer som just nu är ute på remiss. Av 
det framgår, enligt TLV:s anlitade kliniska expert, att Zejula antagligen kommer att ersätta 
Avastin helt och hållet i svensk klinisk praxis. Av de patienter som ingår i Zejulas indikation är 
det endast en liten andel (ca 20 procent enligt TLV:s anlitade expert) som skulle få Avastin i 
klinisk praxis och att merparten av dessa patienter står idag istället på rutinmässig övervak-
ning (ingen behandling). För patienter med BRCA-mutation instämmer TLV i företagets val av 
jämförelsealternativ pga att Lynparza tabletter är subventionerat och det behandlingsalterna-
tiv som används i svensk klinisk praxis idag. 
  
TLV:s bedömning: TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ för patienter utan BRCA-
mutation som svarat på första linjens platinumkemoterapi är ingen behandling, det vill säga 
rutinmässig övervakning.  
 
TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ för patienter med BRCA-mutation som svarat 
på första linjens platinumkemoterapi är Lynparza tabletter.  

 

Femårsöverlevnad vid nydiagnostiserad ovarialcancer i Sverige är 46 procent. Tioårsöverlev-
naden är under 40 procent och har inte påtagligt förbättrats de senaste årtiondena [1].   
 
Patienter med avancerad ovarialcancer svarar i ca 70 procent av fallen på primär cytostatika-
behandling. Majoriteten får dock återfall inom två år. Fortsatt behandling ges i syfte att för-
länga tiden till progression, lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Behandling vid 
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återfall är vanligt och kan ge god lindring och förlängd överlevnad. Men möjligheten till bot är 
för majoriteten av patienterna mycket liten, varför patienternas liv förväntas vara kraftigt för-
kortat. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för patienter med ovarialcancer med el-
ler utan BRCA-mutation som svarat på första linjens platinumkemoterapi som mycket hög då 
tillståndet är fortskridande, saknar bot och leder till en förtida död. 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 
 
Tabell 1 Sammanfattning över aktuell studie 

Studie Studiedesign 
Jämfö-
relseal-
ternativ 

Studiepopulation Utfall 

PRIMA/ENGOT-
OV26 [5, 6] 
NCT02655016 
 

Fas III, randomi-
serad, dubbel-
blind, fas III-
studie, under-
hållsbehandling.  

Placebo Totalt randomiserades 733 pa-
tienter (oavsett BRCA-status) 
till niraparib (2:1) eller placebo.  
 
Niraparib 300 mg en gång dag-
ligen. Protokolljustering med in-
dividanpassad startdos om 
200mg för patienter <70kg 
och/eller en trombocytnivå på 
<150 000 µl eller 300mg efter 
>70kg och/eller en trombocyt-
nivå på >150 000 µl (n=487) 2/3 
av studietidens gång.  
 
Placebo (n= 246) 
 
Kontinuerlig administrering av 
niraparib eller placebo i 28-da-
gars cykler under 36 månader 
eller till sjukdomsprogression.  

Primärt effektmått, blin-
dad oberoende central 
granskad PFS. Nira-
paribbehandlade patien-
ter uppvisade statistiskt 
signifikant förlängd PFS i 
ITT-populationen. 
Niraparib PFS: Median 
13,8 månader 
Placebo: Median 8,2 må-
nader 
Hasardkvot PFS: 0,62 
(95% CI, 0,50-0,76; 
p<0,001) 
 
Data för total överlevnad 
är omogna. 

 
PRIMA 
Metod 
En multicenter, randomiserad (2:1 till niraparib), dubbelblindad, placebokontrollerad fas III-
studie med syftet att utvärdera effekt och säkerhet av niraparib i behandlingen av avancerad 
ovarialcancer efter partiell eller komplett respons till första linjens platinumbaserade cytosta-
tika oavsett BRCA-status. Patienter som inkluderades i studien var 18 år eller äldre, hade en 
nydiagnosticerad ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer (tillsammans definerad som 
ovarialcancer). Alla patienter hade en höggradig serös eller endometrioid tumör som klassifi-
cerades som stadie III eller IV. I dessa stadier inkluderades patienter med FIGO stadie III med 
synlig residualtumör efter intervallkirugi6, inoperabel stadie III-tumör, annan stadie IV-tumör 
och de patienter som fått neoadjuvant cytostatika. Patienter med sjukdom i FIGO stadium III 
som hade genomgått cytoreduktiv behandling (dvs. NVRD7; ingen synlig kvarvarande sjuk-
dom) efter primär tumörreducerande kirurgi uteslöts.  
 
Innan studien påbörjades hade alla patienter erhållit sex till nio cykler av första linjens plati-
numinnehållande cytostatikabehandling som hade resulterat i en komplett eller partiell re-
spons enligt behandlande läkares bedömning. Patienter som hade fått bevacizumab med 
cytostatika men som inte kunde få bevacizumab som underhållsbehandling uteslöts inte från 
studien. Patienterna fick inte tidigare ha behandlats med PARP-hämmare, inklusive niraparib. 

 
6 interval debulking surgery 
7 No visible residual disease  
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Test för defekt homolog rekombination (HRD) utfördes med HRD-testet på tumörvävnad som 
tagits vid tidpunkten för den initiala diagnosen. Endast patienter med ECOG status8  0-1 in-
kluderades i studien (se Figur 1).  CA-125-nivåerna skulle ligga inom normalintervallet (eller 
en minskning av CA-125 med >90 %) under patientens första behandling, och vara stabila i 
minst 7 dagar. Radiologiska undersökningar utfördes vid baslinjen och därefter var 12:e vecka 
under hela behandlingen. Överkorsning var inte tillåten till niraparib inom ramen för studie-
designen. Patienter kunde dock inte hindras från att switcha till niraparib eller annan PARP-
hämmare utanför studieprotokollet. Den framtida OS- och PFS2-analysen kan därför komma 
att påverkas av eventuell överkorsning före progression och/eller flertalet efterföljande be-
handlingar efter progression.  
 
HRD definierades som förekomst av BRCA-mutation samt annan genomisk instabilitet som 
gav upphov till HRD-positivitet. Testning av BRCA-generna utfördes därför inte på det sätt att 
det gick att avgöra om det var en ärftlig eller somatisk mutation.  
 
Patienter inkluderades från 181 behandlingscentra i 20 olika länder. Inom en 12-veckorsperiod 
efter att ha erhållit en platinumbaserad cytostatika, randomiserades 733 patienter (mellan juli 
2016 och juni 2018) till niraparib eller placebo en gång dagligen i 28-dagars cykel under 36 
månader eller till sjukdomsprogression. Av de 733 patienter som randomiserades var 373 pa-
tienter (59 procent) HRD-positiva och bland dessa var 223 patienter med BRCA-mutatiom och 
150 patienter utan BRCA-mutation. I det initiala studieprogrammet erhöll patienterna 300 mg 
niraparib en gång dagligen. Genom ett tillägg i studieprotokollet reviderades startosen från och 
med november 2017 (efter 2/3 av studietidens gång) till att också innehålla en startdos om 200 
mg för patienter som hade en kroppvikt på < 70kg och/eller en trombocytnivå på < 150 000 
µl. Anledningen till att denna protokolljustering introduceras var att försöka minska risken för 
allvarliga biverkningar såsom trombocytopeni, samtidigt som det strävades efter att bibehålla 
likvärdig effekt av niraparib som vid den högre dosen (300 mg).  
 
Före protokolljusteringen erhöll 473 patienter (315 patienter niraparib, 158 patienter pla-
cebo) startdosen med 300 mg. Efter protokolljusteringen fick totalt 255 patienter varav 169 
patienter fick niraparib (antingen 300 mg eller 200 mg beroende på trombocytnivå och 
kroppsvikt) och 86 patienter erhöll placebo.   
 
Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS). PFS definierades som tid från 
randomisering (efter genomförandet av platinuminnehållande cytostatika) till det tidigaste da-
tumet av sjukdomprogression efter radiologisk undersökning (enligt RECIST9, v1.1) eller död 
oavsett orsak.  
 

 
8 Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) poäng är en skala som går från 0-5. 0 motsvarar en asymtomatisk person som kan 
vara fullt aktiv, 1 motsvarar en person med symptom som är begränsad vid ansträngande aktivitet men är rörlig och klarar av 
lättare eller stillasittande aktivitet. 2-5 motsvarar personer med en sjunkande förmåga till daglig aktivitet där man är mindre än 
50 procent vilande samt arbetsoförmögen men med förmåga att ta hand om sig själv (2), till mer än 50 procent vilande med 
begränsad förmåga att ta hand om sig själv (3), till sängbunden (4) och som sista steg död (5).   
9 Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) är en samling regler som definierar tumörrespons, partiell tumörre-
spons och progression. Komplett tumörrespons definieras som att alla lesioner försvunnit. Progression definieras som en ökning 
av minst 20 procent av summan av de längsta diametrarna av lesionerna jämfört med det minsta värdet som registrerats sen 
startvärdet bestämdes samt att ökningen ska vara minst 5 mm eller uppkomsten av en eller flera nya lesioner. Partiell tumörre-
spons motsvarar en minskning av summan av de längsta diametrarna av lesionerna med minst 30 procent jämfört mot startvärdet.   
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De sekundära effektmåtten inkluderade tid till första efterföljande behandling (TFST), 
farmokinetiska analyser, kemoterapifritt intervall (CFI), tid från randomisering till andra pro-
gression (PFS2)10, total överlevnad (OS) och patientrapporterade utfall (FOSI11, EQ-5D-5L12, 
EORTC-QLQ-C3013 och EORTC-QLQ-OV2814).  
 
Figur 1 Baslinjekarakteristika för patienter i PRIMA 

 
  

 
10 PFS2 definieras som tid från randomisering till det som inträffade först av bedömning av progression på följande cancerbe-
handling eller död. 
11 FOSI (Functional assessment of Cancer Therapy – Ovarian Symtom Index) - En validerad åttastegsmetod för mätningn av re-
symtom vid behandling av ovarialcancer.  
12 Livskvalitetsinstrument som beskriver hälsan i fem dimensioner (rörlighet, personlig vård, vanliga aktiviteter, smärtor/besvär, 
oro/nedstämdhet) 
13 Basformulär med 30 frågor fördelade på fem funktionsskalor; en skala för hälsa och livskvalitet, tre symtomskalor samt sex 
individuella frågor.  
14 Ett multidimensionellt verktyg  
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Resultat 
Resultaten som presenteras nedan härrör från datainsamlingen från den 17 maj 2019 och då 
var medianuppföljningstiden 13,8 månader för hela populationen.  
 
Progressionsfri överlevnad var statistiskt signifikant längre för patienter som behandlats med 
niraparib jämfört med placebo för hela populationen ( 
 
Figur 3). Median PFS hos patienter hos ITT-populationen var 13,8 månader för niraparib jäm-
fört med 8,2 månader med placebo (HR=0,62, 95% KI, 0,50-0,76; p<0,001) (Figur 2). För 
HRD-populationen var median PFS med niraparib 21,9 månader och 10,4 månader med pla-
cebo (HR=0,43, 95% KI, 0,31-059; p<0,0001) (Figur 3). I den BRCA-muterade gruppen var 
median PFS 22,1 månader för niraparib och 10,9 månader för placebo (HR=0,43 95% KI, 0,27-
0,62).  
 
 
Figur 2 Progressionsfri överlevnad för patienterna i hela populationen som behandlades med niraparib respektive 
placebo i PRIMA. 
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Figur 3 Progressionsfri överlevnad för patienter med HRD som behandlades med niraparib respektive placebo i 
PRIMA.  

 
 
 
 
Ingen skillnad noterades mellan PFS-kurvorna för patientpopulationen som erhöll en startdos 
om 200 mg niraparib jämfört med de patienter som fick 300 mg som startdos varken i ITT-
populationen (Figur 4) eller HRD-populationen (Figur 5).  
 
 
Figur 4  Progressionsfri överlevnad för patienterna i hela populationen som behandlades med niraparib (uppdelat 
på 200 och 300 mg)  repspektive placebo i PRIMA (FSD: fixerad startdos på 300 mg, ISD: individuell startdos (200 
eller 300mg) avhängigt trombocytantal och vikt) 
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Figur 5  Progressionsfri överlevnad för patienter med HRD som behandlades med niraparib (uppdelat på 200 och 
300 mg) respektive placebo i PRIMA. (FSD: fixerad startdos på 300 mg, ISD: individuell startdos (200mg eller 
300mg) avhängigt trombocytantal och vikt) 
 

 
 
Figur 6 Forest plot över hasardkvoter (95% KI) gällande PFS för subgrupper i ITT-populationen i PRIMA 
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Subgruppsanalyser utfördes för PFS för hela ITT-populationen. För patienter med BRCA-mu-
tationer var HR=0,4 (95% CI 0,27-0,62) och för patienter med BRCA-wildtype HR=0,69 (95% 
CI 0,54-0,88) (Figur 6).  
 
Subgruppsanalyser utfördes även för PFS gällande patienter med och utan BRCA-mutationer 
i HRD-populationen. För patienter med BRCA-mutationer förlängdes PFS med 11,2 månader 
jämfört med placebo. Median PFS var 22,1 månader för niraparib och 10,9 månader i placebo-
armen (HR=0,40 [95 %KI 0,27-0,62, p<0,0001]). För patienter utan BRCA-mutation förläng-
des PFS 11,4 månader jämfört med placebo. Median PFS var 19,6 månader för niraparib och 
8,2 månader i placeboarmen (HR= 0,5 [95% KI 0,31-0,83, P=0,0064]). För patienter med 
BRCAwt i den HRD-positiva populationen förlängde niraparib median PFS med 11,4 månader 
jämfört med placebo. Median PFS 19,6 månader för niraparib och 8,2 månader i placeboarmen 
(HR=0,5 [95% KI 0,31-0,83, p=0,0064]).  
 
I den HRD-negativa populationen förlängde niraparib PFS med 2,7 månader jämfört med pla-
cebo. Median PFS var 8,1 månader för niraparib och 5,4 månader med placebo HR=0,68 (95% 
KI, 0,5-0,94, p=0,0203). I populationen med okänd HRD-status var HR=0,85 (95% KI, 0,51-
1,43, p=0,5577).  
 
Dosreduceringar behövdes hos 70,9 procent av patienterna i niraparibarmen.  
 
Vid tidpunkten för sista datasinsamlingen var data för PFS2 omogna, 19 procent av patienterna 
som fått niraparib och 21,5 procent av de som fått placebo hade vid den tidpunkten antingen 
progredierat på efterföljande behandling eller avlidit (ca 20% mognadsgrad). I ITT-populat-
ionen var HR=0,81 (95% KI 0,46-1,453, p= 0,5311) för PFS2 och i HRD-populationen var 
HR=0,84 (95% KI 0,578-1,14, p=0,2242) (Tabell 2).  
 
Tabell 2 Progressionsfri överlevnad 2 för HRD samt ITT-populationen i PRIMA, NE: not estimated 

PFS2  
(20% mo-
gen) 

HRD-populationen ITT-populationen 

 Niraparib 
(n=247) 

Placebo  
(n=126) 

Niraparib 
(n=487) 

Placebo  
(n=246) 

Antal händel-
ser (%) 

37 (15,0) 20 (15,9) 92 (18,9) 53 (21,5) 

Median PFS2 
(95% KI) 

NE(25,3-NE) NE(NE-NE) 27,2 (25,3-NE) NE(NE-NE) 

Hasardkvot 0,84 0,81 
p-värde 0,5311 0,2242 
KI 95 %  0,46-1,45 0,58-1,14 

 
Vid tidpunkten för sista datainsamling för progressionsfri överlevnad var data för total över-
levnad omogna. Interimdata gällande sannolikheten för den totala överlevnaden (utförd efter 
att 79 av 733 patienter avlidit [10,8 procent]) i ITT-populationen efter 24 månader var estime-
rad till 84 procent i niraparibgruppen och 77 procent i placebogruppen (HR=0,70; 95% KI, 
0,44-1,11) (Figur 7). I den HRD-positiva populationen visade interimanalysen efter 24 måna-
der att den totala överlevnaden var 91 procent i niraparibgruppen och 85 procent i placebo-
gruppen (HR=0,61, 95% KI, 0,27 till 1,39). 
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Figur 7 Kaplan-Meier diagram över total överlevnad i ITT-populationen i PRIMA 
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Biverkningar  
De mest förekommande biverkningarna inkluderade trombocytopeni15, anemi, leukopeni16, il-
lamående, förstoppning och kräkningar. Mindre vanliga biverkningar inkluderade trötthet, 
huvudvärk, sömnlöshet, minskad aptit, hypertoni och dyspné17.  
 
TLV:s diskussion 
I PRIMA exkluderades patienter med FIGO stadium III med ingen visuell residerande sjukdom 
eller primary debulking surgery. Rationalen för att exkludera denna grupp var att dessa pati-
enter ansågs ha bättre prognos jämfört med de patientgrupper som hade mer avancerad ovari-
alcancer.   
 
En protokolljustering som innefattade en lägre dosering (200 mg) av niraparib introducerades 
med syftet att försöka minska förekomsten av allvarliga biverkningar såsom trombocytopeni. 
Enligt Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) var PRIMA-studien inte 
designad för att testa flera dosregimer och hade heller inte tillräcklig statistisk styrka att utvär-
dera effekten av niraparib gällande den lägre startdosen 200 mg. Det är därför osäkert om 
effekten är bibehållen för den lägre dosen av niraparib för både ITT-populationen samt HRD-
populationen. Dessutom var effekten gällande PFS mer osäker för gruppen som fick en indivi-
duell dosering eftersom den har bredare konfidensintervall. 
 
Inklusionen av enbart HRD-positiva patienter tidigt i PRIMA-studien kan ha resulterat i en 
överskattning av resultatet eftersom dessa patienter har benägenhet att svara fördelaktigt på 
PARP-hämmare.  
  
Interimanalysen av OS i PRIMA antyder att det skulle kunna finnas en överlevnadsvinst för 
Zejula, men datan är ännu för omogen för att kunna dra några slutsatser avseende detta. TLV:s 
anlitade expert anger även att PARP-hämmare generellt ger bättre resultat i anslutning till 
första linjens platinumbehandling jämfört med andra linjen. Den första linjens behandling är 
potentiellt kurativ medan andra linjens behandling syftar till ett förlängt liv.  
 
TLV bedömer att patienterna i PRIMA återspeglar den förväntade patientpopulationen i kli-
nisk praxis bortsett från att medelåldern för patienterna i PRIMA är lägre än vad som kan för-
väntas vid användning i klinisk praxis och att andelen patienter med ECOG-status O är högre. 
Dessa faktorer skulle kunna leda till en överskattad effekt av niraparib, då både hög ECOG-
status och hög ålder är förknippat med kortare överlevnad.  
 
TLV bedömer att effekten för den lägre dosen (200mg) av Zejula som osäker.   
 
TLV:s bedömning:  
TLV bedömer i likhet med godkännande myndighet att niraparib som monoterapi för under-
hållsbehandling förlänger progressionsfri överlevnad jämfört med placebo hos patienter med  
avancerad, höggradig (FIGO stadium III och IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär perito-
nealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter första linjens behandling med plati-
numbaserad cytostatika. Detta gäller både för den HRD-positiva populationen och ITT-
populationen. PFS-förlängningen var dock i absoluta termer större för den HRD-positiva po-
pulationen.  
 
TLV bedömer att en överlevnadsvinst för behandling med niraparib som underhållsbehandling 
för patienter som svarat på första linjens platinumkemoterapi är osäker i PRIMA. Data för total 
överlevnad är omogna i PRIMA.  
 

 
15 Minskat antal trombocyter i blodet 
16 Minskat antal vita blodkroppar i blodet 
17 Andnöd 
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TLV:s diskussion 
 
Det finns två studier där PARP-hämmarna niraparib och olaparib har studerats mot placebo 
vid underhållsbehandling i respons efter första linjens platinumbaserade kemoterapi; PRIMA 
och SOLO-1. Det finns även en studie (PAOLA-1) där olaparib+bevacizumab jämförts mot pla-
cebo+bevacizumab som underhållsbehandling i respons efter första linjens platinumbaserade 
kemoterapi i kombination med bevacizumab.  
 
Företaget har inte gjort någon indirekt jämförelse mellan niraparib och olaparib. De motiverar 
detta med att kliniska riktlinjer slår fast att alla PARP-hämmare har signifikant effekt, men att 
indirekta jämförelser inte bör göras då ingen randomiserad jämförelse har gjorts mellan 
PARP-hämmare samt att studiedesignerna skiljer sig åt. Företaget anger även att en viktig 
skillnad är att PRIMA inkluderar sjukare patienter jämfört med SOLO-1, vilket enligt företaget 
har bekräftats av såväl svenska som brittiska kliniska experter.  
 
Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer [4] framhäver att det är utmanande att 
jämföra de olika PARP-hämmarna på grund av det inte utförts någon randomiserad jämförelse 
mellan dessa läkemedel samt att det är olika studiedesigner i de kliniska studierna och att för-
siktighet därför bör råda avseende att jämföra median PFS mellan de olika studierna. CHMP 
framhäver att det är rimligt att tänka sig att niraparib och olaparib, på grund av de har liknande 
verkningsmekanism, att dessa två läkemedel torde ha liknande effekt i samma patientpopulat-
ion. TLV finner ingen anledning att frångå ovanstående bedömning.  
 
TLV har utvärderat Lynparza tabletter (dnr 515/2019) avseende indikationen återfall av pati-
enter med BRCA-mutation. I den utvärderingen bedöms effekten av Lynparza tabletter som 
jämförbar med Zejula. Vidare har TLV utvärderat Zejula (dnr 2022/2019) avseende indikat-
ionen av återfall av patienter med BRCA-mutation. I den utvärderingen bedömdes effekten av 
Lynparza kapslar som jämförbar med Zejula.  
 
TLV:s bedömning: 
TLV bedömer effekten av Zejula och Lynparza tabletter som jämförbar för patienter med en 
BRCA-mutation i respons efter behandling med platinumbaserad kemoterapi utifrån förelig-
gande kunskap för underhållsbehandling efter första linjens platinumbaserade cytostatika. 
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3 Hälsoekonomi 
För patienter med BRCA-mutation gör företaget en enkel kostnadsjämförelse med Lynparza 
som ingår i förmånen vid samma indikation. 
 
Därutöver har företaget gjort en hälsoekonomisk analys där Zejula i den aktuella indikationen 
jämförs med rutinmässig övervakning.  
 
Den hälsoekonomiska jämförelsen mot rutinmässig övervakning är baserad på en modell be-
stående av de tre tillstånden progressionsfri, progredierad och död. Tidshorisonten är patien-
tens livstid.  

3.1 Kostnadsjämförelse med Lynparza tabletter, för patienter med 
BRCA-mutation 

 
Rekommenderad daglig dos Lynparza är 600 mg och kostar 1 705 kr. Beroende på vikt och 
trombocytnivå rekommenderas antingen 200 mg eller 300 mg som startdos för Zejula. I 
PRIMA var fördelningen på startdos cirka 75 procent 200 mg och 25 procent 300 mg, vilket 
stämmer med en uppskattning som TLV:s kliniska expert gör. Kostnaden för Zejula blir [-----
------------------] inklusive sidoöverenskommelsen och 1 820 kronor exklusive nuvarande sido-
överenskommelse.  
 
Patienter kan enligt FASS fortsätta behandling med Lynparza till radiologiskt påvisad sjuk-
domsprogression, oacceptabel toxicitet eller upp till 2 år om inga radiologiska tecken på sjuk-
dom finns efter 2 års behandling. Patienter med tecken på sjukdom vid 2 år, som enligt 
behandlande läkares bedömning kan dra ytterligare nytta av fortsatt behandling med Lyn-
parza, kan behandlas längre än 2 år. Eftersom någon liknande tidsrestriktion inte finns för 
Zejula varken i FASS eller i PRIMA bör detta tas hänsyn till vid en kostnadsjämförelse.  
 
I nedanstående tabell är hänsyn tagen till tidsrestriktionen för Lynparza och även fördelning 
på dos över tid i respektive studie. Dosreduktionerna baserat på PRIMA är betydligt större med 
Zejula. Redan i cykel 5 är 100 mg den vanligaste dosen för Zejula. För Lynparza däremot har 
minst två tredjedelar av patienterna 600 mg under hela behandlingen. Andelen patienter som 
kvarstår på behandling utgår från SOLO-1 i vilken Lynparza studerades. Underlag för nedan-
stående tabell finns i bilaga 2. 
 
 
Tabell 3 Kostnad vid dosfördelning för Zejula i PRIMA och Lynparza i SOLO-1 exklusive (inklusive) sidoöverens-
kommelse för Zejula 

 Startdos Kostnad för genomsnitts- 
patienten 3 års tidsperspektiv* 

Zejula 200 mg (75%) 
300 mg (25%) 

1 044 704 
(----------) 

Lynparza 600 mg 931 839 
*Under antagandet att alla patienter som behandlas med Lynparza avbryter behandling efter två år och att alla 
patienter som står på behandling vid slutet av år 2 fortsätter med Zejula ett år till för att därefter sluta. 
 
TLV:s diskussion 
Ovanstående beräkning tar inte hänsyn till att en del patienter som behandlades med Lynparza 
i SOLO-1 fick längre behandling än två år. Men inte heller beaktas att behandling med Zejula 
kan fortgå längre än tre år. Vad som påverkar beräkningen mest är svårt att bedöma. 
 
En reservation i dessa beräkningar är att de kliniska studierna för Zejula (PRIMA) och Lyn-
parza (SOLO-1) skiljde sig avseende studiepopulation, stratifiering av patienter, test för 
BRCA/HRD och dosregimer. Gällande studiepopulationen inkluderades 85 procent i FIGO 
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stadie III och 15 procent i stadie IV i SOLO-1 jämfört med 65 procent i FIGO-3 och 35 procent 
i stadie IV i PRIMA och patienterna var därför sjukare i PRIMA i jämförelse. Patienterna i 
SOLO-1 var mer sannolika att svara bra på PARP-hämmare, eftersom alla patienter hade en 
BRCA-mutation jämfört med 30 procent i PRIMA-studien. Ovanstående anledningar skulle 
kunna tyda på att det är större sannolikhet för bättre utfall och längre behandling i SOLO-1 
jämfört med PRIMA.  
  
TLV:s bedömning: Utan sidoöverenskommelse går det inte att dra slutsatsen att Zejula har 
lägre kostnad, enligt ovanstående beräkning. Med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen är 
det däremot sannolikt att Zejula för patienter med BRCA-mutation har en lägre kostnad än 
vad Lynparza tabletter har. 
 

3.2 Hälsoekonomisk analys jämfört med rutinmässig övervakning för 
patienter utan BRCA-mutation 

 

Klinisk effekt 
Data över klinisk effekt i den hälsoekonomiska analysen kommer från PRIMA. Patienter med 
BRCA-mutation är inte bortselekterade vid jämförelsen med rutinmässig övervakning.  
 
PRIMA inkluderar inte patienter med FIGO stadium III och ingen synlig kvarvarande sjukdom 
(NVRD). Denna grupp ingår dock i den godkända indikationen. I Zejulaarmen görs en juste-
ring för att anpassa ITT-data från PRIMA till den godkända indikationen. Detta görs genom 
att jämföra effektskillnaden mellan den nyss nämnda gruppen och totalpopulationen i studien 
PAOLA-1 där Lynparza studerades tillsammans med Avastin för patienter med BRCA-mutat-
ion eller HRD, men i övrigt samma indikation. Hasardkvoten vad gäller både PFS och OS mel-
lan dels FIGO stadium III och ingen synlig kvarvarande sjukdom, dels totalpopulationen från 
PAOLA-1 antas vara konstant under hela modellens tidshorisont.  
 
Den justerade studiedatan från PRIMA extrapoleras över patienternas livstid.  
 
När patienten har varit progressionsfri i sju år antas att mortaliteten är i nivå med normalbe-
folkningen. 
 
Extrapolering av PFS är mycket central i denna modell, eftersom OS-fördel modelleras som en 
funktion av PFS-fördel. Företaget konstaterar att vid en jämförelse av olika standardfördel-
ningar för extrapoleringar av Zejula ger de liknande resultat under den tid det finns studiedata, 
men påtagliga skillnader därefter. 
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Figur 8 Olika extrapoleringar av PFS för Zejula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av ovanstående PFS-kurvor väljer företaget den log-logistiska med motiveringen att kliniska 
experter hävdar att en platåeffekt finns men att företaget samtidigt vill basera analysen på en 
konservativ ansats. 
 
Efter tidigare beskrivna justering uppåt av PFS-kurvorna för att ett mildare tillstånd (FIGO 
stadium III och NVRD) ingår i indikationen men inte i studien, antar kurvorna följande utse-
ende i företagets analys.  
 
Figur 9 PFS i företagets hälsoekonomiska modell, KM och modellering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS-data från PRIMA används inte i modellen. Med motiveringen att OS-data är omogen i 
PRIMA antar företaget istället att skillnaden i genomsnittlig OS mellan patienterna i behand-
lingsarmarna är 50 procent större än skillnaden i PFS (ΔOS=1,5*ΔPFS). Multiplikatorn 1,5 ba-
seras på en studie (studie 19) där Lynparza jämfördes mot ingen behandling efter respons på 
andra linjens platinabaserade kemoterapi. Enligt företaget var OS-fördelen tre gånger större 
än PFS-fördelen i denna studie. Andra källor som företaget framhåller som argument för denna 
relation är synpunkter från experter och beräkningar som företaget gjort utifrån omogna 
PRIMA-data. 

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
 
 
 
 
 
 

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
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TLV:s diskussion 
Företaget justerar effektdata för att ta hänsyn till att en grupp friskare patienter (baserat på 
FIGO-stadier) ingår i indikationen men inte i den kliniska studien. TLV ser logiken i detta, men 
vill samtidigt invända att studiepopulationen sannolikt är friskare mätt i ECOG än den popu-
lation som kan få behandling med PARP-hämmare efter första linjens kemoterapi. Utifrån den 
aspekten är det värt att ifrågasätta justeringen av effektdata. Till detta ska läggas att denna 
analys inkluderar patienter med BRCA-mutation, vilka har bättre estimat än totalpopulationen 
på både PFS och OS. Patienter med BRCA-mutation har primärt Lynparza som jämförelseal-
ternativ. Vid en jämförelse med rutinmässig övervakning bör således patienter med BRCA-
mutation sorteras bort. Detta är inte gjort, vilket förstärker att det inte finns skäl att justera 
PFS-kurvorna uppåt. Utan denna justering och med extrapolering med den av företaget valda 
log-logistiska fördelningen blir långsiktig PFS dock för kort. I nedanstående figur har TLV ex-
kluderat företagets justering men valt en generaliserad gammafördelning.   
 
Figur 10 PFS i TLV:s scenario 

 
 
 
Ingen annan data inom ovarialcancer finns över PFS med ett så långt tidsperspektiv som mo-
dellens tidshorisont. PARP-hämmaren Lynparza studerades i SOLO-1 vid behandling mot 
ovarialcancer efter respons på första linjens platinumbaserad kemoterapi. Där sågs en tydligt 
avtagande lutning på PFS-kurvorna, liksom i modellen ovan, för både Lynparza och rutin-
mässig övervakning [7]. I en amerikansk studie uppvisas liknande resultat för sjukdomsfri 
överlevnad efter remission i ovarialcancer [8]. 
 
Att utgå från att överlevnaden är som för normalbefolkningen efter år 7 är ett osäkert anta-
gande. Olika studier ger olika resultat avseende detta. Vissa studier tyder på att efter mer än 
10 år är dödligheten fortfarande högre än i normalbefolkningen [9, 10].  
 
Det behöver inte vara ett multiplikativt samband mellan PFS och OS av den omfattning som 
företaget har modellerat. Tvärtom har det visats stor skillnad mellan PFS, men inte motsva-
rande för OS i studier med PARP-hämmare där patienterna är i respons efter första linjens 
kemoterapi. Meta-analyser ger generellt sett inget tydligt stöd för att PFS är surrogatvariabel 
för OS inom ovarialcancer [11-14]. Visserligen omfattar inte meta-analyserna någon behand-
ling med PARP-hämmare, men det finns inte heller något underlag som stödjer att sambandet 
skulle vara tydligare för PARP-hämmare än andra läkemedel vid ovarialcancer. Vidare finns 
det vid rutinmässig övervakning efter första linjens platinabaserade kemoterapi möjligheten 
att använda PARP-hämmare efter andra linjens kemoterapi. Efter andra linjens kemoterapi 
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har PARP-hämmare visat sig ha signifikant effekt på överlevnad. Enligt företaget kommer 25 
procent av patienterna i jämförelsearmen få PARP-hämmare som efterföljande behandling. 
Denna uppskattning anser TLV:s kliniska expert vara rimlig. Detta kan tala för att ett eventuellt 
samband mellan PFS och OS ser annorlunda ut vid behandling med PARP-hämmare efter 
första linjens platinumterapi än efter andra linjens platinumterapi. Det kan därför vara av 
mindre relevans att studera ett samband mellan PFS och OS efter respons på andra linjens 
kemoterapi. Dock menar TLV:s kliniska expert att möjligheten till förlängd överlevnad framför 
allt ligger i att behandlas i första linjen där den också är potentiellt kurativ.  
 
 
Vid ett antagande om att OS-fördelen är 60 procent av den modellerade PFS-fördelen ges 
nedanstående resultat för OS med olika tidsperspektiv. Den modellerade ytan mellan kurvorna 
är inom ramen för OS-kurvorna från PRIMA. Att den signifikanta hasardkvoten för PFS och 
den icke-signifikanta hasardkvoten för OS från PRIMA var 0,62 respektive 0,7, det vill säga 
inte stort åtskilda, skulle kunna vara ett indicium för att det kan finnas en OS-fördel. En reser-
vation är dock att hasardkvoterna och nedanstående OS-kurvor avser ITT-populationen i 
PRIMA och inte specifikt BRCA-negativa.  
 
Figur 11 OS i den hälsoekonomiska modellen med ett antagande från TLV om att PFS-fördelen är 60 procent av 
OS-fördelen, KM och modellering 
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Figur 12 OS i den hälsoekonomiska modellen med ett antagande från TLV om att PFS-fördelen är 60 procent av 
OS-fördelen, KM och modellering 
 

 
 
Långsiktiga data från andra källor ger stöd för att 10-årsöverlevnaden i dessa stadier av ovari-
alcancer kan vara cirka 30 procent [9, 15]. 
 
Sammantaget har TLV svårt att bedöma hur sambandet ser ut mellan PFS och OS vid behand-
ling med PARP-hämmare i första linjen. Ovanstående extrapolerade överlevnadskurvor ger 
dock utfall som inte på något sätt förefaller överdriva situationen till Zejulas fördel med tanke 
på de omogna OS-data som finns och det faktum att det är i första linjen som potential för bot 
finns. 
 
TLV:s bedömning: Sammantaget bedömer TLV att det inte är relevant att anta att det finns 
ett samband mellan PFS och OS om 1:1,5 som företaget anför. Vid antagandet om en OS-fördel 
som är 60 procent av PFS-fördelen erhålls ändå kostnadseffektivitetsresultat som är rimliga 
med tanke på sjukdomens svårighetsgrad. TLV antar i ett grundscenario att OS-fördelen kan 
vara 60 procent av PFS-fördelen. Skälet till detta är dels att det leder till en skillnad i överlev-
nadskurvor som är inom ramen för den numeriska skillnaden för ITT-populationen i den 
omogna kliniska studien, dels att det är efter första linjens platinumterapi som en potentiellt 
botande effekt kan erhållas.  
 
 
Hälsorelaterad livskvalitet 
 
I PRIMA samlades det in patientdata över hälsorelaterad livskvalitet med EQ-5D-5L. Genom 
en publicerad omvandlingsalgoritm [16] konverterades data till EQ-5D-3L med resultaten 
0,799 för det progressionsfria stadiet och 0,736 efter progression.  
 
Biverkningar förekom i högre utsträckning för patienterna som behandlades med Zejula. Det 
är inkluderat i modellen med marginella effekter på resultaten. 
 
TLV:s bedömning: TLV har inga invändningar mot nyttovikterna i modellen. 
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Kostnader för läkemedlet 
Startdoserna är 200 mg eller 300 mg beroende på vikt och trombocytnivåer. Vid AUP kostar 
Zejula 48 600 kronor per månad om dosen är 200 mg och 72 900 kronor per månad om dosen 
är 300 mg. I PRIMA var det dock vanligt att dosen för Zejula justerades ned till 100 mg som 
innebär en kostnad per månad om 24 300 kronor vid AUP. Dosfördelningen i PRIMA och den 
hälsoekonomiska modellen över tid framgår av bilaga 2. 
 
Den sidoöverenskommelse som tidigare har slutits mellan företaget och regionerna innebär att 
kostnaden för Zejula reduceras.  
 
Behandlingsdurationen i PRIMA justeras på samma sätt som tidigare är beskrivet för PFS med 
anledning av att indikationen innefattar en patientgrupp som inte inkluderades i PRIMA. Ef-
tersom det är en relativt sett friskare patientgrupp antas att behandlingstiden (liksom PFS) är 
längre än i PRIMA utifrån relationen i behandlingslängd mellan gruppen som endast finns i 
indikationen och hela patientpopulationen i en studie av kombinationen Lynparza och 
Avastin[17]. 
 
Extrapoleringen görs med Weibullfördelning i båda armarna. Vid år 3 antar företaget att 85 
procent avbryter behandlingen. Belägg för detta saknas dock. 
 
Figur 13 Behandlingsduration i företagets hälsoekonomiska modell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterföljande behandling i den hälsoekonomiska analysen utgår från uppgifter som företaget 
har fått från kliniska experter. Fördelningen som används ser ut enligt nedanstående. 
  

Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
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Tabell 4 Antaganden om omfattning av efterföljande behandling, % 
 Zejula Rutinmässig övervakning 
 Andra linjen Tredje linjen Andra linjen Tredje linjen 
Karboplatin (mono och 
kombination) 

60 40 60 40 

PARP-hämmare 0 0 24,5 0 
Paklitaxel (mono) 12,5 18 12,5 18 
Paklitaxel i kombination 
med bevacizumab 

12,5 18 12,5 18 

Pegylerad liposomal 
doxorubicin (mono) 

9 15 9 15 

Cyklofosfamid (mono) 4 7 4 7 
Gemcitabin (mono) 2 2 2 2 

 
Uppgiften för efterföljande behandling med PARP-hämmare avviker mycket från PRIMA. Vid 
enda tillgängliga data-cut om efterföljande behandling hade endast 5 procent av patienterna i 
jämförelsearmen behandlats med PARP-hämmare i PRIMA. Vid samma tillfälle var event-rate 
för PFS 63 procent i jämförelsearmen. 
 
 
Vårdkostnader och resursutnyttjande 
 
Monitoreringskostnaderna i analysen utgår från att mer frekvent vårdkontakt är nödvändig för 
patient som behandlas med Zejula enligt nedanstående tabell. 
 
Tabell 5 Genomsnittlig vårdkontakt per månad och enhetskostnad i den hälsoekonomiska modellen 

 Behandling 
med Zejula, 

cykel 1 

Behandling 
med Zejula, 

cykel 2 

Efter behandling, 
progressionsfri 

Efter  
progression 

Kostnad per 
tillfälle, kr 

Besök hos 
onkolog 

1 1 0,3 0,3 2 778 

Datorto-
mografi 

0,3 0,3 0,3 0,3 869 

Blodprov 4 1 0,3 0,3 26 
 
 
 
 
TLV:s bedömning: TLV finner inte anledning att öka behandlingslängden med samma re-
sonemang som det inte finns anledning att öka PFS, då det finns andra faktorer som talar för 
att effekten kan vara överdriven.  
 
Weibullfördelning ger kortast behandlingstid av samtliga prövade fördelningar. TLV har svårt 
att bedöma vilken av de statistiska fördelningarna som är lämpligast för extrapolering av be-
handlingslängd. Därför är det relevant med känslighetsanalys med andra fördelningar.  
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4 Resultat 
 

4.1 Företagets grundscenario i analys vs rutinmässig övervakning 

 

 Effektdata från PRIMA som extrapoleras i ett livstidsperspektiv. 
 PFS och behandlingslängd justeras upp utifrån att patienter med FIGO 3 och NVRD 

inte inkluderades i PRIMA men är inkluderade i indikationen. 
 Patientens mortalitet är som normalbefolkningens efter 7 år och patienten progredie-

rar inte efter 7 år.   
 Skillnaden i genomsnittlig OS mellan patienterna i de båda behandlingsarmarna är 50 

procent större än skillnaden i PFS. 
 Nyttovikter från PRIMA. 
 Läkemedelskostnaden för Zejula är reducerad med [----] procent genom en sidoöver-

enskommelse. 
 Efter 3 år avslutas behandlingen för 85 procent av patienterna som fortfarande står på 

behandling.  
 Efterföljande behandling med PARP-hämmare efter respons på andra linjens plati-

numkemoterapi ges till 24,5 procent av patienterna i jämförelsearmen. 
 

 

 
Tabell 6 Resultat i företagets grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK. inklusive sidoöverenskom-
melse 

 
Zejula 

Rutinmässig 
övervakning 

Ökning/ 
minskning 

Läkemedelskostnad [----------] [----------] [----------] 
Läkemedelskostnad, efterföljande behandling  [----------] [----------] [----------] 
Övriga sjukvårdskostnader [----------] [----------] [----------] 
 
Kostnader, totalt [----------] [----------] 660 442 
 
Progressionsfria levnadsår (odiskonterade) [------] [-------] [-------] 
Levnadsår (odiskonterade) [------] [-------] [-------] 
Kvalitetsjusterade levnadsår (qalys) 5,77 3,35 2,41 
 
Kostnad per vunnet levnadsår   212 594 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår  273 747 
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Tabell 7 Företagets känslighetsanalyser, inklusive sidoöverenskommelser 

 

4.2 TLV:s grundscenario 
 
I brist på bland annat mogna OS-data är det svårt att estimera det mest sannolika scenariet. 
Nedanstående grundscenario är en tröskelanalys i bemärkelsen att den minsta OS-fördel som 
leder till ett resultat som kan betraktas som kostnadseffektivt är antagen. 
 

 

De antaganden som används i TLV:s grundscenario och inte i företagets grundscenario är de 
nedanstående. 
 

 Genomsnittlig ålder är 65 år vid behandlingsstart. 
 Ingen uppåtjustering av PFS-data. 
 PFS extrapolerad med generaliserad gamma i båda armarna. 
 OS extrapolerad med generaliserad gamma för rutinmässig övervakning. 
 OS-fördel för Zejula är 60 procent av PFS-fördelen. 
 Inte avbrott för 85 procent av patienterna vid år 3. 
 Bot efter 10 år i stället för efter 7 år. 

 

Känslighetsanalyser +/-  
Kostnader 

+/-  
QALYs 

Kost-
nad/QALY 

Grundscenario 660 442 2,41 273 747 
Tidshorisont 644 385 1,94 331 710 331 710 

657 138 2,34 281 489 281 489 
PFS-modellering (obe-
roende) 

658 902 2,25 293 234 293 234 

PFS-fördelning (log-log-
istisk)  

660 338 2,30 287 088 287 088 
623 410 1,21 517 211 517 211 
604 372 0,49 1 229 059 1 229 059 
663 504 2,50 265 165 265 165 
690 482 3,37 204 924 204 924 

Andel patienter som har 
ingen synlig kvarva-
rande sjukdom (40%) 

543 836 1,66 328 207 328 207 
777 156 3,21 328 257 328 257 

Långsiktig remission 
(efter 7 år) 

668 913 2,28 293 691 293 691 
676 831 2,30 293 943 293 943 

Samband PFS:OS 
(1:1,5) 

620 087 1,66 372 683 372 683 
700 358 3,14 222 784 222 784 
777 929 4,58 170 033 170 033 

Behandlingslängd, för-
delning (Weibull)  

683 781 2,41 283 400 283 400 

 669 323 2,41 227 428 227 428 
 761 758 2,41 315 741 315 741 
 770 964 2,41 319 557 319 557 
 848 785 2,41 351 813 351 813 
Behandlingsavbrott vid 
år 3 (85%) 

596 719 2,41 247 334 247 334 
728 801 2,41 302 081 302 081 

Efterföljande behand-
ling (Enligt svenska ex-
perter) 

695 753 2,41 288 783 288 783 
723 610 2,41 299 929 299 929 
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Tabell 8 Resultat i TLV:s grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK. inklusive sidoöverenskommelse 

 
Zejula 

Rutinmässig 
övervakning 

Ökning/ 
minskning 

Läkemedelskostnad [----------] [------] [----------] 
Läkemedelskostnad, efterföljande behandling  [----------] [----------] [----------] 
Övriga sjukvårdskostnader [----------] [----------] [----------] 
 
Kostnader, totalt [----------] [----------] 421 932 
 
Progressionsfria levnadsår (odiskonterade) [-----] [-----] [-----] 
Levnadsår (odiskonterade) [-----] [-----] [-----] 
Kvalitetsjusterade levnadsår (qalys) 5,64 5,14 0,50 
 
Kostnad per vunnet levnadsår   716 141 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår  849 127 

 

 

 
Tabell 9 TLV:s känslighetsanalyser, inklusive sidoöverenskommelse 

  

 

Det finns ett antal osäkra variabler, såsom behandlingslängd och tid till progression. Dessa 
överskuggas dock av tid till död som är den alltigenom centrala variabeln vad gäller om kost-
naden för Zejula står i rimlig proportion till nyttan.  
 
Tid till död är en osäker variabel både för patienter med och utan BRCA-mutation. För patien-
ter med BRCA-mutation går det inte att avgöra om Zejula eller Lynparza fördröjer tiden till 
död längst. För patienter utan BRCA-mutation går det inte att tydligt fastslå en överlevnadsef-
fekt för Zejula jämfört med rutinmässig övervakning och i så fall hur stor den är. 
 

4.3 Budgetpåverkan 
Företaget estimerar att 280 patienter per år är aktuella för behandling med PARP-hämmare-
efter respons på första linjens platinumbaserad cytostatika. För Zejula estimerar de att försälj-
ningen kommer att uppgå till [--] miljoner kronor per år, exklusive sidoöverenskommelse.  

Känslighetsanalyser (antagande i grundscenario) +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Grundscenario  421 932 0,50 849 127 
  
 
Tidpunkt för bot (10 år) 

5 år 416 402 0,62 674 021 
7 år 420 617 0,54 773 522 

Förhållande PFS:OS 
(1:0,6) 

1:0 (Ingen överlevnadsför-
del) 

396 555 0,04 9 087 497 

1:0,4 413 512 0,35 1 193 831 
1:0,75 428 177 0,61 702 859 
1:1 438 544 0,80 551 296 

Behandlingslängd (Wei-
bull) 

Exponential 443 560 0,50 892 653 
Gompertz 430 073 0,50 865 511 
Log-logistisk 567 540 0,50 1 142 158 

Andel i jämförelsear-
men som har efterföl-
jande behandling med 
PARP-hämmare (Enligt 
klinisk expert, 25 %) 

Enligt PRIMA, 4,47 % 462 291 0,50 930 348 
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4.4 Samlad bedömning av resultaten 
 
Kostnadsjämförelsen mellan Zejula och Lynparza faller ut till Zejulas fördel om sidoöverens-
kommelsen tas med i beräkningarna.  
 
Jämfört med rutinmässig övervakning krävs det en viss skillnad i överlevnad för att Zejula ska 
framstå som kostnadseffektiv. I en analys där modellerad skillnad i OS ligger väl inom ramen 
för den numerära skillnaden i mogna OS-data framstår det som att nyttan med Zejula översti-
ger kostnaden. 
 

5 Subvention och prisnivåer i andra länder 
 

5.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien rekommenderar an-
vändning av Zejula efter första linjens platinumbaserad kemoterapi inom ramen för ”Cancer 
Drugs Fund”. 
 
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) rekommenderar preliminärt 
användning av Zejula efter första linjens platinumbaserad kemoterapi om osäkerheterna i 
kostnadseffektivitetsanalysen kan reduceras till en acceptabel nivå.  
 
Scottish Medicines Consortium rekommenderar användning av Zejula i efter första linjens pla-
tinumbaserad kemoterapi. 
 

5.2 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 
Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.  
  
Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV 
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa 
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara län-
der värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända in-
dikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
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Tabell 10 Företagets uppgifter om internationella priser  

Country Pack Price in 
Euro (AIP) 

Price publication 
date (latest) 

Indication Reimbursement status 

Denmark 56 [----------] 2019‐01‐01 2L OC Reimbursed in BRCA‐mutant 
Denmark 84 [----------] 2019‐01‐01 2L OC Reimbursed in BRCA‐mutant 
Germany 56 [----------] 2021‐01‐01 1L OC Reimbursed in full indication 
Germany 84 [----------] 2021‐01‐01 1L OC Reimbursed in full indication 
Finland 56 [----------] 2019‐04‐01 2L OC Reimbursed in full indication 
Finland 84 [----------] 2019‐04‐01 2L OC Reimbursed in full indication 
Norway 56 [----------] 2019‐10‐01 2L OC Reimbursed in non‐BRCA 
Norway  84  [----------]  2019‐10‐01 

 
2L OC  Reimbursed in non‐BRCA 

 

UK  56  [----------]  2021‐01‐15  1L + 2L  OC  Reimbursed in full indication in 1L; Eng‐
land and Wales:  Only for 2L BRCA+ and 
2L+ only for nonBRCA 

UK  84  [----------]  2021‐01‐15  1L + 2L  OC  Reimbursed in full indication in 1L; Eng‐
land and Wales:  Only for 2L BRCA+ and 
2L+ only for nonBRCA 

Sweden   56  4429,26       

Sweden   84  6643,89       
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6 Regler och praxis 
 

6.1 Den etiska plattformen 
I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: männi-
skovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt kostnadseffektivitetsprin-
cipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 
hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop. 1996/97:60 s. 19 ff.). 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en be-
handling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög eller 
om det finns få andra behandlingar att välja bland. 

6.2 Författningstext m.m. 
Grunder för den etiska plattformen framgår av 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. (förmånslagen). Denna paragraf och andra aktuella bestämmelser framgår av bilaga 1. 
 

6.3 Praxis 
 
Lynparza tabletter  
 
TLV biföll den 12 december 2019 Lynparza tabletter (dnr 515/2019) subvention med be-
gränsningen: subventioneras endast som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna pa-
tienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) BRCA1/2-muterad (germline och/eller 
somatisk) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons 
(komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling. 
 
TLV bedömde att svårighetsgraden för ovarialcancerpatienter med BRCA-mutation som sva-
rat på första linjens platinumkemoterapi som mycket hög på gruppnivå, Även för patienter 
med recidiverande ovarialcancer bedömdes svårighetsgraden som mycket hög försämrad 
livskvalitet.  
 
I likhet med företaget bedömde TLV att relevant jämförelsealternativ för patienter med 
BRCA-mutation som svarat på första linjens platinumkemoterapi var rutinmässig övervak-
ning. För ovarialcancerpatienter med BRCA-mutation som har svarat på platinumkemoterapi 
efter återfall bedömer TLV att behandling med Lynparza kapslar, men även Zejula, var rele-
vanta jämförelsealternativ.   
 
TLV konstaterade att data var omogen men att det utifrån dåvarande kunskapsläge var osan-
nolikt att Lynparza som underhållsbehandling för patienter med BRCAmutation som svarat 
på första linjens platinumkemoterapi inte skulle leda till någon överlevnadsvinst alls.  
 
TLV bedömde utifrån ett rimligt men konservativt scenario att kostnaden per vunnet kvali-
tetsjusterat levnadsår låg strax under 900 000 kronor. Även med en lågt skattad överlev-
nadsvinst kunde kostnaden per vunnet QALY bedömas vara rimlig i förhållande till nyttan för 
patienter som svarat på första linjens platinumkemoterapi.  
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7 Sammanvägning 
Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna eller 
de närliggande strukturerna, äggledare (tuba) eller bukhinna (peritonaeum).  Femårsöverlev-
nad vid nydiagnostiserad ovarialcancer i Sverige är 46 procent. Tioårsöverlevnaden är under 
40 procent. Patienter med avancerad ovarialcancer vid diagnos svarar i ca 70 procent av fallen 
på primär kemoterapibehandling. Majoriteten får dock återfall inom två år. Fortsatt behand-
ling ges i syfte att förlänga tiden till progression, lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. 
 
Zejula har två godkända indikationer. I denna ansökan prövas monoterapi för underhållsbe-
handling av vuxna patienter med avancerad, höggradig (FIGO stadium III och IV) epitelial 
ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter 
första linjens behandling med platinumba-serad cytostatika. 
 
Zejula innehåller den aktiva substansen niraparib. Niraparib hämmar poly (ADP)-ribos) poly-
meras (PARP)-enzymerna PARP-1 och PARP-2. 
 
TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ för patienter utan BRCA-mutation som svarat 
på första linjens platinumkemoterapi är ingen behandling, det vill säga rutinmässig övervak-
ning. Vidare bedömer TLV att relevant jämförelsealternativ för patienter med BRCA-mutation 
som svarat på första linjens platinumkemoterapi är Lynparza tabletter.  
 
Effekt och säkerhet av underhållsbehandling med niraparib vid svar på platinumkemoterapi 
har studerats i jämförelse med placebo för patienter med och utan BRCA-mutation som svarat 
på första linjens platinumkemoterapi i en randomiserad dubbelblindad studie, PRIMA. TLV 
bedömer att niraparib som monoterapi för underhållsbehandling förlänger progressionsfri 
överlevnad jämfört med placebo. TLV bedömer att en överlevnadsvinst för behandling med 
niraparib som underhållsbehandling för patienter som svarat på första linjens platinumkemo-
terapi är osäker i PRIMA. Data för total överlevnad är omogen i PRIMA. 
 
TLV bedömer effekten av Zejula och Lynparza tabletter som jämförbar för patienter med en 
BRCA-mutation i respons efter behandling med platinumbaserad kemoterapi utifrån förelig-
gande kunskap för underhållsbehandling efter första linjens platinumbaserade cytostatika. 
 
En kostnadsjämförelse mellan Zejula och Lynparza vid behandling av patienter med BRCA-
mutation tyder på att kostnaden för Zejula är högre vid ansökt AUP, men lägre när hänsyn är 
tagen till den sidoöverenskommelse som finns för Zejula. 

 

För patienter utan BRCA-mutation är kostnaden per vunnet QALY cirka 850 000 kronor i 
TLV:s grundscenario inklusive sidoöverenskommelse, vilket bedöms som en rimlig kostnad för 
tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Även en majoritet av känslighetsanalyserna indike-
rar nivåer som generellt accepteras för den här svårighetsgraden. 

 

Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. är uppfyllda för att Zejula ska ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning och villkor. 
Ansökan föreslås därför bifallas med begränsning och villkor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
 
8 § första stycket  
Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet 
eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren 
enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris 
och försäljningspris. 
 

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel 
eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.  

 

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 
läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst använd-
ningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 

  

15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och 
försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att 

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 
kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, 
humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en så-
dan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första 
stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsen-
liga. 
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Bilaga 2 – Underlag till kostnadsjämförelsen mellan Zejula och Lynparza 
 

Cykel 
Zejula dosandel Lynparza dosandel Andel på 

behand-
ling 100 mg 200 mg 300 mg 400 mg 500 mg 600 mg 

1 [-----] [-----] [-----] 5,8% 13,8% 80,4% 100% 
2 [-----] [-----] [-----] 5,8% 13,8% 80,4% 100% 
3 [-----] [-----] [-----] 5,8% 13,8% 80,4% 100% 
4 [-----] [-----] [-----] 15,3% 12,8% 71,9% 90% 
5 [-----] [-----] [-----] 15,3% 12,8% 71,9% 90% 
6 [-----] [-----] [-----] 15,3% 12,8% 71,9% 90% 
7 [-----] [-----] [-----] 14,4% 19,0% 66,7% 83% 
8 [-----] [-----] [-----] 14,4% 19,0% 66,7% 83% 
9 [-----] [-----] [-----] 14,4% 19,0% 66,7% 83% 
10 [-----] [-----] [-----] 15,2% 16,2% 68,6% 78% 
11 [-----] [-----] [-----] 15,2% 16,2% 68,6% 78% 
12+ [-----] [-----] [-----] 15,2% 16,2% 68,6% 78% 
13 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 74% 
14 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 74% 
15 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 74% 
16 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 67% 
17 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 67% 
18 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 67% 
19 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 64% 
20 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 64% 
21 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 64% 
22 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 62% 
23 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 62% 
24 [-----] [-----] [-----] 14,0% 18,1% 67,9% 62% 
24+ [-----] [-----] [-----]    51% 

 
 
 
 


