Underlag för beslut i regionerna

Keytruda (pembrolizumab)
Inlyta (axitinib)
kombinationsbehandling
Koncentrat till infusionsvätska

Utvärderad indikation
Keytruda i kombination med Inlyta är indicerat som första linjens behandling av avancerad
njurcellscancer (RCC).

Datum för expediering av underlag: 2020-03-30

Klinikläkemedelsuppdraget
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför hälsoekonomiska bedömningar
av utvalda klinikläkemedel, läkemedel som används inom slutenvården. Inom ramen för
detta arbete fattar TLV inte några beslut, utan tar fram hälsoekonomiska underlag för beslut i
regionerna.
NT-rådet (Nya terapier) initierar vilka läkemedel som ska bedömas och ger rekommendationer till regionerna baserat på TLV:s underlag.

TLV:s underlag är framtaget i enlighet med TLV:s allmänna råd och andra hälsoekonomiskt
etablerade metoder.

Agneta Karlsson
Generaldirektör

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Arbetsgrupp: Sara Emrooz (medicinsk utredare) och Isak Nilsson (hälsoekonom) och Minna Klintz Syréhn (jurist).
Kliniska experter: Professor Roger Henriksson, överläkare vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 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.
Företag: Merck Sharp and Dohme AB
Diarienummer:648/2019
Postadress: Box 225 20, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 18, 1 trappa, Stockholm
Telefon: 08 568 420 50
www.tlv.se

ii

Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV
Inom förmånen
Ansökt/fastställt
AUP
Kostnaden
för
efter återbäring

AIP

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

Begreppet listpris används inte.
läkemedlet Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för
användning av en produkt efter återbäring, då en
sidoöverenskommelse har tillförts ärendet.

Begreppen
nettokostnad,
behandlingskostnad/läkemedelskostnad efter återbäring används inte.
Pris för läkemedel/ pris för Begreppet används när TLV talar om pris per förpackförbrukningsartikel
ning/pris per enhet.
Läkemedelskostnad/ kostnad Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för
för förbrukningsartikel
en viss period/cykel.
Behandlingskostnad
Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administreringskostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar
om läkemedelskostnaden.
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel
Apotekens försäljningspris

Begreppet används när TLV talar om receptfria läkemedel samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i
förmånen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller
officiellt pris används inte.

Klinikläkemedel och medicinteknik
Avtalat pris

Företagets pris

Begreppet används när regionerna har upphandlat en
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV
(ej sekretessbelagt).
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris
används inte.
Begreppet används för de produkter som inte har
upphandlats 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
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Keytruda i kombination med axitinib är indicerat som första linjens behandling av
avancerad njurcellscancer hos vuxna.
TLV bedömer svårighetsgraden av avancerad njurcellscancer som mycket hög.
Keytruda är en PD1-hämmare som verkar genom att förstärka immunförsvarets antitumöraktivitet. Inlyta är en tyrosinkinashämmare som stör tumörtillväxten.
TLV bedömer att de relevanta jämförelsealternativen till kombinationen Keytruda +
Inlyta är Votrient samt Opdivo + Yervoy.
Effekt och säkerhet av kombinationsbehandling med Keytruda + Inlyta utvärderas i
den pågående, öppna, randomiserade fas III-studien KN426. Kontrollgruppen i
denna studie består av patienter som fick Sutent i monoterapi. Mot Sutent visar sig
kombinationsbehandlingen resultera i statistiskt signifikant längre progressionsfri
överlevnad och total överlevnad, vilket också utgör de primära effektmåtten i studien.
TLV bedömer att effekten av Keytruda + Inlyta och Opdivo + Yervoy som jämförbar.
TLV utför jämförelsen med Opdivo + Yervoy med hjälp av en kostnadsminimeringsanalys medan en kostnadsnyttoanalys tillämpas i TLV:s jämförelse med Votrient.
I såväl jämförelsen med Opdivo + Yervoy som i jämförelsen mot Votrient tillämpar
TLV ett behandlingsstopp för behandling med Keytruda efter två år.
Enligt företagets prisuppgifter kostar 50 mg Keytruda 16 580 kronor. Detta medför
att den genomsnittliga kostnaden per vecka uppgår till cirka 22 000 kronor, eftersom
en patient enligt rådande behandlingsriktlinjer ska erhålla 200 mg var tredje vecka.
TLV bedömer att osäkerheten i resultaten är hög, såväl i analysen mot Opdivo +
Yervoy som i analysen mot Votrient. En osäkerhet som förekommer i båda analyserna
är huruvida det behandlingsstopp om 2 år som TLV tillämpar kommer att följas i den
kliniska vardagen. Med tanke på Keytrudas höga pris får tidpunkten för behandlingsstopp stor betydelse för kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår och denna
kostnad ökar kontinuerligt för behandlingsstopp längre än två år.
Om den genomsnittliga behandlingstiden är längre än ett halvår men kortare än fem
år överstiger behandlingskostnaderna för Keytruda + Inlyta behandlingskostnaderna
för Opdivo + Yervoy.
Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Keytruda + Inlyta jämfört med Votrient uppgår i TLV:s grundscenario till cirka 1,4 miljoner kronor.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund
för den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt.
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1 Bakgrund
TLV har tidigare utvärderat Keytruda inom ramen för klinikläkemedelsuppdraget vid fem
olika indikationer;
- Avancerat melanom, icke-resektabelt eller metastaserande, hos vuxna, dnr: 2100/2014.
- Andra linjens behandling av lokalt avancerad eller metastaserad PD L1 -positiv ickesmåcellig lungcancer, NSCLC, hos vuxna, dnr: 1166/2016.
- Första linjens behandling av vuxna patienter med metastatisk icke-småcellig lungcancer,
NSCLC, med ett PD-L1 uttryck ≥ 50 % som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK,
dnr: 3331/2016.
- Andra linjens behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos vuxna
som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi, dnr 395/2017.
- Som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer hos
vuxna som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi, dnr 2544/2017.
Den aktuella utvärderingen gäller Keytruda i kombination med Inlyta som första linjens
behandling vid avancerad njurcellscancer (RCC).
TLV utvärderar för närvarande Keytruda även som monoterapi eller i kombination med
platinabaserad kemoterapi och 5-flurorouracil (5-FU) som första linjens behandling av
metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals hos vuxna vars
tumörer uttrycker PD L1 ≥ 1 enligt metoden CPS, dnr 3135/2019.
I den, för detta ärende, aktuella indikationen utvärderar TLV även Bavencio i kombination
med Inlyta i ytterligare ett pågående ärende, dnr 640/2019.

2 Medicinskt underlag
2.1 Njurcellscancer (RCC)
Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtade i sin helhet från nationella
vårdprogrammet för njurcancer [1].
Drygt 1 200 nya fall av njurcancer upptäcks varje år i Sverige. Njurcancer står för cirka 2,3
procent respektive 1,5 procent av all cancer hos vuxna män och kvinnor i Sverige, vilket gör
den till den nionde respektive sjuttonde vanligaste tumörformen bland män och kvinnor. De
vanligaste symtomen vid diagnos är blod i urinen, magsmärtor eller helt ospecifika symtom.
Njurcancer förekommer cirka 1,5 gånger så ofta hos män jämfört med kvinnor. Njurcancer är
ovanlig före 40 års ålder och de flesta är mellan 60 och 80 år vid diagnostillfället.
Andelen patienter med metastasering vid diagnostillfället var 15 procent år 2015. Av de
patienter som vid diagnostillfället inte har metastaserad sjukdom får cirka 20 procent
tumöråterfall inom 5 år. Överlevnaden är starkt kopplad till patientens tumörstadium vid
diagnostillfället, och vid primärt metastaserad sjukdom är 5-årsöverlevnaden 15 procent. För
lokaliserad sjukdom med små tumörer är den relativa 5-årsöverlevnaden över 90 procent.
Njurcancer består av flera olika cancertyper med genetiskt skilda förändringar. De tre
vanligaste typerna är: klarcellig njurcancer (70–80 procent av fallen), papillär njurcancer
(10–15 procent) och kromofob njurcancer (cirka 5 procent). Orsakerna till att njurcancer
utvecklas är inte helt klara, men rökning och kraftig övervikt är två kända riskfaktorer. Andra
riskfaktorer som påvisats är högt blodtryck och förvärvad njurcystsjukdom vid långvarig
njursvikt.
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2.2

Läkemedlet

Keytruda innehåller den verksamma substansen pembrolizumab. Inlyta innehåller den
verksamma substansen axitinib. Denna utvärdering rör Keytruda i kombination med Inlyta
som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer. Centralt
godkännande från europeiska kommissionen för denna indikation erhölls den 26 augusti
2019.
Keytruda har sedan tidigare centralt godkännande för 13 indikationer (9 i mono- och 4 i
kombinationsterapi) inom sex olika tumörområden; adjuvant och avancerat melanom (2 st);
metastaserad icke-småcellig lungcancer (4 st); klassiskt Hodgkins lymfom (1 st); metastaserad urotelialcancer (2 st), huvudhalscancer (3 st) samt njurcancer (1 st).
Inlyta har sedan tidigare centralt godkännande för indikationen avancerad njurcancer efter
svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin (september 2012).
Utvärderad indikation
Keytruda i kombination med axitinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad
njurcellscancer (RCC) hos vuxna.
Verkningsmekanism
Keytruda är en antikropp som binder till och blockerar en receptor som kallas ”programmerad celldöd-1” (PD-1). Härigenom blockeras interaktionen mellan PD-1 och liganderna PD-L1
och PD-L2, som brukar uttryckas på bland annat tumörceller och andra celler i tumörens
närområde. Bindningen mellan PD-1 och PD-L1/PD-L2 hämmar normalt T-cellernas
celldelning och utsöndring av cytokiner, och genom att blockera denna interaktion kan
immuncellerna förbli aktiva. Pembrolizumab ökar därigenom immunsystemets förmåga att
döda cancerceller.
Axitinib är en potent och selektiv tyrosinkinashämmare för vaskulära endoteliala tillväxtfaktorreceptorer (VEGFR-1, VEGFR-2 och VEGFR-3). Dessa receptorer deltar i den patologiska
angiogenesen, tumörtillväxten och metastasutvecklingen vid cancer. Axitinib har visats ha en
starkt hämmande effekt på VEGF-medierad endotelcellsproliferation och -överlevnad.
Dosering/administrering
Den rekommenderade dosen av Keytruda som en del av en kombinationsbehandling är 200
mg var 3:e vecka administrerat som en intravenös infusion under 30 minuter.
Patienter bör behandlas med Keytruda till dess att sjukdomsprogression eller oacceptabel
toxicitet inträffar. Det rekommenderas att kliniskt stabila patienter med initialt tecken på
sjukdomsprogression ska stå kvar på behandling till dess att sjukdomsprogress har bekräftats.
Rekommenderad startdos av Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. Behandlingen ska fortsätta
så länge klinisk nytta observeras eller tills oacceptabel toxicitet inträffar, som inte kan
behandlas genom samtidig läkemedelsbehandling eller genom dosjustering. Vid kombinationsbehandling med Keytruda kan ökning av den initiala 5 mg-dosen av axitinib övervägas,
med intervall om minst sex veckor.
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2.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer
Av gällande nationellt vårdprogram för njurcancer från 10 juni 2019 framgår att valet av
första linjens behandling vid klarcellig njurcancer baseras på vilken riskgrupp1 patienten
tillhör. För patienter med låg risk för tumörprogress rekommenderas en VEGF-hämmare
som primärbehandling, i första hand Sutent (sunitinib) och Votrient (pazopanib). Vid
intermediär och hög risk rekommenderas Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) i första
hand, se Tabell 1.
Tabell 1. Systemisk behandling av metastaserad eller återkommande klarcellig njurcancer [1].

Angående målriktade behandlingar generellt skriver vårdprogramgruppen att den totala
överlevnaden för patienter med njurcancer har förbättrats avsevärt sedan införandet av
målriktade läkemedel. Vidare beskrivs att inga data talar för kurativ effekt med målriktade
läkemedel utan effekten är bromsande och stabiliserande under begränsad tid. Komplett
remission är enligt vårdprogrammet sällsynt, men har setts hos en mindre andel av de
patienter som får kombinationsimmunbehandling med Opdivo + Yervoy. Det saknas
validerade prediktiva biomarkörer för målriktade behandlingar för njurcancer.
Europeiska riktlinjer
I ESMO2:s uppdaterade riktlinjer från februari 2020 [2] rekommenderas kombinationen
Keytruda + Inlyta som förstahandsval för behandling av patienter med avancerad RCC
oavsett IMDC3-riskgrupp och PD-L1-status. Kombinationen Opdivo + Yervoy rekommenderas i första hand för behandling av patienter med RCC inom IMDC-riskgrupper intermediär
och hög.
VEGF-målriktad behandling rekommenderas i de fall där behandling med kombinationerna
ovan inte är tillgänglig eller kontraindicerad.
För samma patientgrupp, metastaserad RCC i första linje av systemisk behandling, rekommenderar uppdaterade4 riktlinjer från European Association of Urology Guidelines (EAU)
Prognostiska riskfaktorer för tumörprogress enligt IMDC, Hengs kriterier.
European Society for Medical Oncology.
3 International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium. IMDC-riskpoäng bestäms av närvaro av det totala
antalet av följande sex riskfaktorer: Karnofsky prestationsstatusscore på mindre än 80, tid från initial diagnos till randomisering
på mindre än 1 år, hemoglobinnivå under den nedre gränsen för normalområdet, korrigerat serum kalciumnivå över den övre
gränsen för normalområdet, absolut neutrofiltal över den övre gränsen för normalområdet, och trombocytantalet över den övre
gränsen för normalt intervall.
4 Från 2019.
1

2
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[3], Keytruda + Inlyta vid låg risk. Vid intermediär och hög risk rekommenderar EAU Opdivo
+ Yervoy och Keytruda + Inlyta med samma rekommendationsnivå.
Jämförelsealternativ
Företaget har angett Sutent som det mest relevanta jämförelsealternativet till Keytruda i
kombination med Inlyta vid behandling av avancerad njurcellscancer i första linjen. Företaget motiverar valet av jämförelsealternativ med att Sutent rekommenderas i vårdprogrammet
för njurcellscancer för behandling av patienter i alla tre riskgrupperna. Registreringsstudien
KN426 jämför effekten av Keytruda i kombination med Inlyta med Sutent. Företaget
framhåller vidare att Sutent, enligt de kliniker som företaget har varit i kontakt med, fortsatt
är standardbehandling i klinisk praxis i Sverige och används i första hand vid första linjens
behandling av metastaserad njurcellscancer. Votrient används, enligt de experter som
företaget har varit i kontakt med, i andra och senare linjers behandling av metastaserad
njurcellscancer.
Företaget menar att Opdivo i kombination med Yervoy samt Cabometyx inte kan ses som
relevanta jämförelsealternativ till Keytruda + Inlyta på grund av att indikationerna för dessa
regimer skiljer sig från varandra. Företaget menar att kombinationsbehandlingen Keytruda +
Inlyta och Opdivo + Yervoy ska ses som två olika behandlingar för njurcellscancer eftersom
de har olika indikationer och olika verkningssätt. Keytrudas indikation i kombination med
Inlyta vid njurcellscancer inkluderar patienter med avancerad sjukdom inom samtliga
riskgrupper (låg, intermediär och hög risk) medan de godkända indikationerna för behandlingsalternativen Opdivo + Yervoy samt Cabometyx, gäller patienter med intermediär och
hög risk.
Slutligen skriver företaget att eftersom den indikationsgrundande studien för Keytruda +
Inlyta är en kontrollerad studie som jämför denna behandlingsregim direkt mot Sutent,
skulle alla andra jämförelser vara indirekta och därmed inte ha samma starka evidensvärde.
TLV:s diskussion
Val av behandlingsalternativ vid metastaserad njurcellscancer görs, enligt TLV:s kliniska
expert, huvudsakligen efter den riskgruppering som anges i vårdprogrammets rekommendationer. Det innebär att Sutent och Votrient rekommenderas i första hand vid låg risk, Opdivo
+ Yervoy rekommenderas i första hand vid intermediär och hög risk och de övriga läkemedlen kommer i senare behandlingslinjer. Vilken riskgrupp en patient tillhör kan däremot i
vissa fall vara en bedömningsfråga som kan skilja en del mellan olika förskrivare.
I gruppen med låg risk är Sutent och Votrient rekommenderade i första hand och Fotivda och
Avastin + IFN-α nämns som möjliga alternativ att tillgå i andra hand. I beslutet med dnr
1638/2018 utvärderade TLV kostnaden för Fotivda i relation till Sutent och Votrient. TLV
bedömde att effekten av dessa tre behandlingsalternativ var jämförbar. Bedömningen om
jämförbar effekt mellan Sutent och Votrient gjordes ytterligare två gånger av TLV; dnr
2996/2018 och 1341/20195.
Fotivda har inte varit tillgänglig i Sverige fram till idag och kan därför inte anses som ett
relevant jämförelsealternativ till Keytruda + Inlyta.
Kombinationsbehandling med Avastin + IFN- α är inte utvärderad av TLV för den aktuella
indikationen och har visat sig ha mycket liten användning vid RCC i Sverige. Den kan därför
inte anses som ett relevant jämförelsealternativ till Keytruda+ Inlyta.

Ärendet 2996/2018 bedömde Cabometyx vs Sutent/Votrient och ärendet 1341/2019 bedömde Opdiv0 + Yervoy vs Sutent/Votrient och Cabometyx.
5
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I gruppen med intermediär och hög risk rekommenderas förutom Opdivo + Yervoy även
Cabometyx, Sutent, Votrient, Fotivda och Avastin + IFN-α. TLV bedömde i utvärderingen av
Opdivo + Yervoy (dnr 1341/2019) att Opdivo + Yervoy förefaller vara en mer effektiv
behandling jämfört med Cabometyx. TLV:s bedömning styrks av det faktum att Opdivo +
Yervoy rekommenderas i första hand, före aktuella VEGF-hämmare inklusive Cabometyx,
som första linjens behandling av klarcellig njurcancer i de nyligen uppdaterade europeiska
och svenska behandlingsriktlinjerna för njurcancer.
TLV:s bedömning: Utifrån den godkända indikationen för Keytruda + Inlyta som avser
samtliga riskgrupper samt vårdprogrammets rekommendationer, bedömer TLV att Sutent,
Votrient (vid låg ris) och Opdivo + Yervoy (vid intermediär och hög risk) är de relevanta
jämförelsealternativen till Keytruda i kombination med Inlyta.
TLV har tidigare gjort bedömningen att den kliniska effekten av Sutent och Votrient är
jämförbar. Då Votrient är förknippad med en lägre kostnad än Sutent bedömer TLV att
Votrient är det mest relevanta jämförelsealternativet av de två nämnda VEGF-hämmarna.
Vid intermediär och hög risk har TLV i en tidigare utvärdering bedömt att Opdivo + Yervoy
förefaller ha bättre effekt än Cabometyx. I tillägg till detta rekommenderas Opdivo + Yervoy
före Cabometyx i vårdprogrammet varför TLV bedömer att Opdivo + Yervoy är det mer
relevanta jämförelsealternativet än Cabometyx.
Svårighetsgrad för tillståndet
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för tillståndet som mycket hög då
sjukdomen saknar bot och leder till en avsevärt förkortad livslängd med kraftigt försämrad
livskvalitet.

2.4 Klinisk effekt och säkerhet
Effekt och säkerhet av pembrolizumab i kombination med axitinib vid obehandlad lokalt
avancerad eller metastatisk njurcellscancer studeras i den kliniska studien KEYNOTE-426
(KN426) [4].
Kliniska studier
Metod
KN426 är en pågående, öppen, randomiserad, fas III-studie som utvärderar effekten och
säkerheten av pembrolizumab i kombination med axitinib jämfört med sunitinib i patienter
med lokalt avancerad eller metastaserad klarcellig njurcellscancer.
Patienter som inkluderades var 18 år eller äldre och hade nyligen diagnostiserad eller
återfallande stadium IV klarcellig njurcellscancer. Patienter hade inte fått någon tidigare
systemisk terapi för avancerad sjukdom, hade en Karnofsky prestationsstatus på ≥ 706, hade
minst en mätbar lesion utvärderad enligt RECIST version 1.17 samt hade tumörprov som
kunde testas för biomarkörbedömning.

Prestationsstatus är ett objektivt mått på hur bra en person kan fortsätta med vanliga dagliga aktiviteter samtidigt som
personen lever med cancer, vilket ger en uppskattning av vilka behandlingar en person kan tolerera. Lägre poäng indikerar
större funktionshinder.
7 Response evaluation criteria in solid tumors.
6
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Patienterna exkluderades om de hade symtomatiska metastaser i centrala nervsystemet,
aktiv autoimmun sjukdom eller dåligt kontrollerad hypertoni (systoliskt blodtryck ≥150 mm
Hg eller diastoliskt blodtryck ≥90 mm Hg). Även patienter med ischemisk kardiovaskulär
händelse eller klass III eller IV kronisk hjärtsvikt i NYHA8 skala inom ett år före screening
samt patienter med systemiskt immunsuppressivt behandling, exkluderades.
861 patienter randomiserades [1:1] till att få antigen;
- 200 mg pembrolizumab intravenöst en gång var tredje vecka samt 5 mg axitinib oralt två
gånger dagligen. Patienter som tolererade axitinib 5 mg dagligen under två behandlingscykler
i följd (dvs. sex veckor) utan biverkningar av grad 2 eller mer relaterade till axitinib och med
ett väl kontrollerat blodtryck på ≤ 150/90 mmHg, tilläts en dosökning till 7 mg och sedan 10
mg två gånger dagligen. Axitinib kunde avbrytas eller minskas till 3 mg två gånger dagligen
och därefter till 2 mg två gånger dagligen för att hantera toxiciteten.
- 50 mg sunitinib oralt en gång dagligen under de första fyra veckorna av varje sexveckors
cykel (dosen kunde reduceras till 37,5 mg och sedan 25 mg för första fyra veckorna i varje
sexveckors cykel för att hantera toxicitet).
Randomisering stratifierades enligt IMDC-riskgrupper (låg, intermediär eller hög risk) samt
geografisk region (Nordamerika, Västeuropa eller resten av världen). Låg risk motsvarar en
IMDC-poäng på 0, intermediär risk motsvarar IMDC-poäng 1 eller 2 och hög risk får poäng 3
till 6.
Behandling med pembrolizumab och axitinib fortsatte till progression av sjukdom definierad
enligt RECIST version 1.1, verifierat vid BICR9 eller bekräftat av prövaren, oacceptabel
toxicitet, eller för pembrolizumab, maximalt 24 månader (35 cykler). Administrering av
pembrolizumab och axitinib var tillåten bortom RECIST-definierad sjukdomsprogression om
patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att patienten hade klinisk nytta. Om
ett läkemedel i pembrolizumab + axitinib-gruppen avbröts på grund av toxiska effekter
kunde behandling med det andra läkemedlet fortsätta.
Baslinjedemografi och sjukdomskaraktäristikan var balanserade mellan grupperna och
framgår av tabellen nedan;

8
9

New York Heart Association klassificering, ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.
Blinded Independent Central Review, syftar till oberoende bedömning av resultatet.
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Tabell 2. Baslinjekarakteristika (källa: Rini et. al. 2019 [4]).

Totalt 429 patienter i gruppen pembrolizumab + axitinib och 425 patienter i sunitinibgruppen fick minst en dos av den tilldelade behandlingen. Median behandlingsduration var 10,4
månader i pembrolizumab + axitinib-gruppen (8,3 månader för kombinationen, 9,2 månader
med pembrolizumab respektive 9,6 månader med axitinib) jämfört med 7,8 månader i
sunitinibgruppen.
Median uppföljningstid var 12,8 månader10 (intervall, 0,1 till 22,0). I ITT-gruppen (intentionto-treat) var 253 av de 429 patienterna (59,0%) i pembrolizumab + axitinib-gruppen och 183
av de 425 patienterna (43,1%) i sunitinibgruppen på behandling. Det vanligaste skälet för
behandlingsavbrott var sjukdomsprogression.
De primära effektmåtten i studien bestod av progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad
enligt RECIST version 1.1, utvärderat av oberoende kommittee (BICR). De huvudsakliga
sekundära effektmåtten inkluderade objektiv responsfrekvens och responsduration enligt
RECIST version 1.1, utvärderat vid BICR. Effekten bedömdes i den breda populationen ITT.

10

13,2 månader (0,1–21,5) i pembrolizumab + axitinib-gruppen och 12,1 månader (0,4–22,0) i sunitinibgruppen.
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Bedömning av tumörstatus genomfördes vid behandlingsstart, efter randomisering vid vecka
12, och därefter var 6:e vecka fram till vecka 54 och därefter var 12:e vecka. Kemiska och
hematologiska laboratorietester utfördes vid varje cykel.
Resultat
De viktigaste effektutfallen inkluderade PFS och OS från den första interimanalysen med
data cut-off den 24 augusti 2018, samt data från en oplanerad cut-off den 2 januari 2019 som
begärdes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Den enligt protokollet andra
specificerade interimanalysen, är preliminärt planerad till augusti 2020 och den protokollspecifika slutanalysen är preliminärt planerad till september 2021.
Progressionsfri överlevnad (PFS), oberoende bedömning
Antalet händelser i gruppen pembrolizumab + axitinib var 183 (42,4%) jämfört med 213
händelser (49,7%) i sunitinibgruppen. Progression dokumenterades hos 162 patienter
(37,5%) i gruppen pembrolizumab + axitinib jämfört med 184 patienter (42,9%) i sunitinibgruppen. PFS var statistiskt signifikant längre för gruppen som fick pembrolizumab +
axitinib och förbättrades i median med 4 månader. Median PFS var 15,1 månader (95% Kl,
12,6 - 17,7) i gruppen pembrolizumab + axitinib och 11,1 månader (95% KI, 8,7 - 12,5) i
sunitinibgruppen (HR: 0,69; 95% Kl: 0,57 - 0,84; P <0,001).
Effektstorleken och 95% KI var konsekvent även vid den uppdaterade data med cut-off den 2
januari 2019, vilket visade en förbättring av PFS till förmån för gruppen pembrolizumab +
axitinib jämfört med sunitinib.
Fördelarna avseende PFS observerades i alla subgrupper inklusive patienter med låg,
intermediär och hög risk samt olika PD-L1-uttryckskategorier.
Figur 1. A) Kaplan-Meier PFS Cut-off augusti 2018 (Källa: Rini et. al. 2019 [4])

Totalöverlevnad (OS)
Antalet händelser i gruppen pembrolizumab + axitinib var 59 (13,7%) jämfört med 97
händelser i sunitinibgruppen (22,6%). Median OS uppnåddes inte i någon grupp. OS var
emellertid högre för interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen vid 6, 12 respektive
18 månader, se Tabell 3. Tidig separation mellan kurvorna skedde vid cirka 2 månader.
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Tabell 3. OS-resultat i ITT-populationen i studien (Källa: Rini et. al. 2019 [4])

Vid första interimanalysen var det en statistiskt signifikant förbättring för OS till förmån för
pembrolizumab + axitinib-gruppen jämfört med sunitinibgruppen i ITT-populationen (HR =
0,53; 95% KI: 0,38–0,74; P <0,0001).
OS i olika subgrupper antyder att dessa resultat överensstämmer med de totala studieresultaten. Vid det nya datauttaget i januari 2019 hade HR och 95% KI en något mindre effektstorlek i OS i ITT-populationen HR = 0,59 (95% CI: 0,45–0,78, P = 0,0001).
Figur 2. A) Kaplan-Meier OS (Källa: Rini et. al. 2019 [4])

Objektiv svarsfrekvens, ORR
Objektiv svarsfrekvens var 59,3% (95% Kl, 54,5 - 63,9) i pembrolizumab + axitinib-gruppen
och 35,7% (95% Kl, 31,1 - 40,4) i sunitinibgruppen (p <0,001). 5,8% av patienterna i pembrolizumab + axitinib-gruppen och 1,9% i sunitinibgruppen hade ett komplett svar. Median för
svarstiden uppnåddes inte i pembrolizumab + axitinib-gruppen (intervall, 1,4+ till 18,2+
månader) och medianen för svarets varaktighet var 15,2 månader (intervall, 1,1+ till 15,4+) i
sunitinibgruppen (med plustecken i intervall som indikerar ett pågående svar vid tidpunkten
för avstängning av data). Den uppskattade andel patienter med ett fortlöpande svar vid ett år
var 70,6% i gruppen pembrolizumab + axitinib och 61,6% i sunitinibgruppen.
Responsduration, DoR
Median DoR uppnåddes inte i pembrolizumab + axitinib-gruppen (intervall: 1,4+ till 18,2+
månader), och var 15,2 månader (intervall: 1,1+ till 15,4+) i sunitinibgruppen. Median tid till
respons var 2,8 månader (intervall: 1,5–16,6) i gruppen pembrolizumab + axitinib jämfört
med 2,9 månader (intervall: 2,1–15,1) i sunitinibgruppen. Cirka 70,6% av patienterna
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rapporterades ha ett pågående svar vid 1 år i gruppen pembrolizumab + axitinib och 61,6% i
gruppen sunitinib.
Tabell 4. Sammanfattande tabell över resultatet från studien KN426 (källa: SPC [5])

Subgruppsanalyser
Analys av subgrupper utfördes i KN426 hos patienter med PD-L1 uttryck ≥ 1 %
[pembrolizumab + axitinib: n=243 (56 %) jämfört med sunitinib: n=254 (59 %)]; PD-L1
uttryck <1 % [pembrolizumab + axitinib: n=167 (39 %) jämfört med sunitinib: n=158 (37 %)],
och hos patienter med IMDC-riskkategorier låg [pembrolizumab + axitinib: n=138 (32 %)
jämfört med sunitinib: n=131 (31 %)]; intermediär [pembrolizumab + axitinib: n=238 (55 %)
jämfört med sunitinib: n=246 (57 %)]; och hög [pembrolizumab + axitinib: n=56 (13 %)
jämfört med sunitinib: n=52 (12 %)].
Förbättring av OS och PFS observerades oavsett nivån av uttrycket av PD-L1.
OS-data är för omogna för att stödja fördel i guppen med låg risk som utgör 1/3 av ITTpopulationen (med endast sju händelser i pembrolizumab + axitinib och 10 händelser i
sunitinibgruppen). Uppdaterade OS-data från januari 2019 ger ingen ytterligare information.
Däremot visar uppdaterade PFS-data en tendens till en förbättrad effekt i IDMC-gruppen
med låg risk jämfört med de data som ursprungligen skickades in. Sammantaget visar de
uppdaterade uppgifterna en fördel avseende PFS och ORR i alla IMDC-riskgrupper, inklusive
gruppen med låg risk.
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Tabell 5. Forest plot över PFS (övre bild) och OS (nedre bild) hasardkvoter i olika subgrupper i studien
KN426 (Källa: Rini et. al. 2019 [4])

Uppdaterad analys (cut-off januari 2019)
En uppdaterad analys av OS genomfördes när patienterna hade en median uppföljningstid på
Dnr 648/2019
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16,6 månader (intervall 0,1–26,3 månader), vilket var 4,3 månader längre än första interimanalysen, i augusti 2018. Median OS var fortfarande inte uppnådd i den nya analysen i
någon grupp men signifikant längre till fördel för kombinationen och bekräftar OS-fördelen i
både ITT-populationen (HR=0,59; 95% KI: 0,45–0,78, P <0,0001) och i subgrupper med hög
risk (HR= 0,50; 95% KI 0,29–0,87) och intermediär risk (HR= 0,52; 95% KI 0,36–0,75).
Vid tidpunkten för denna analys skedde 84/432 (19,4 %) OS-händelser i behandlingsgruppen
med kombinationsbehandling och 122/429 (28,4 %) händelser i behandlingsgruppen med
sunitinib, jämfört med 14 % vs 23 % vid datauttaget 4,3 månader tidigare.
Vid 12 månader var OS-frekvensen 89,5 % (95 % KI, 86,2–92,1) för pembrolizumab i
kombination med axitinib och 78,8 % (95 % KI 74,7–82,4) för sunitinib. Vid 18 månader var
OS-frekvensen 81,0 % (95 % KI 76,7–84,6) för pembrolizumab i kombination med axitinib
och 70,7 % (95 % KI 65,8–75,1) för sunitinib.
Oönskade händelser i de kliniska studierna
Vid första linjens behandling av avancerad RCC är den sammantagna säkerhetsprofilen för
pembrolizumab + axitinib mindre gynnsam än för sunitinib. Den har dock visat sig vara
generellt hanterbar. I KN426 var frekvensen av biverkningar av alla kategorier (särskilt grad
3–5, allvarliga biverkningar samt avbrott på grund av biverkningar), högre för kombinationen pembrolizumab + axitinib. Många av de observerade biverkningarna (diarré, hypertoni,
dysfoni, trötthet, palmarplantar erytrodysestesi) speglar de kända individuella säkerhetsprofilerna för axitinib och pembrolizumab, men vissa av dessa förekommer i en större utsträckning i kombinationen. En högre frekvens av hjärtarytmier SMQ / förmaksfibrillering
observerades i kombinationen pembrolizumab + axitinib jämfört med sunitinib i KN426studien.
De mest frekvent förekommande biverkningarna i studien KN426 bestod av diarré (54 %),
hypertoni (45 %), trötthet (38 %), hypotyreos (35 %), nedsatt aptit (30 %), palmarplantar
erytrodysestesi (28 %), illamående (28 %), förhöjt ALAT (27 %), förhöjt ASAT (26 %)
dysfoni (25 %), hosta (21 %) och förstoppning (21 %). Incidensen av biverkningar av grad 3–5
var 76 % för pembrolizumab i kombinationsbehandling och 71 % för enbart sunitinib.
Konklusioner från EMA
Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, skriver i sitt utredningsprotokoll EPAR11, att
det på grund av omogna data inte är möjligt att dra några säkra slutsatser avseende effekten
av kombinationsbehandlingen med Keytruda + Inlyta för patienter med låg risk (HR 0,94,
95% CI 0,43, 2,07). Vidare skriver EMA att bristen på experimentella armar med monoterapi
i studie KN426, hindrar bedömningen av bidraget för varje komponent i kombinationsbehandlingen, båda avseende effekt och biverkningar.
De icke-fördelaktiga aspekterna som EMA lyfter med kombinationen Keytruda + Inlyta avser
säkerhetsprofilen av kombinationsbehandlingen jämfört med monoterapi med Sutent. Ökade
frekvenser för alla graders biverkningar (med undantag för dödsfall), högre risk för allvarliga
biverkningar, högre frekvenser av leverbiverkningar, hypertoni och högre frekvens av
hypertyreos är några exempel som lyfts av EMA.
TLV:s diskussion
Det nya datauttaget från januari 2019 bekräftar resultatet från den första interimanalysen
från augusti 2018. Trots att antal OS-händelser hade ökat med 5,4 % i båda interventionsoch kontrollgruppen, var OS-estimateten vid månad 12 och 18 i samma nivåer som vid den
första interimanalysen. Detta tyder på att OS-resultatet, i det mån det visas, är stabilt även
om det i nuläget inte är möjligt att veta hur de censurerade resultaten kommer att påverka
11

European public assessment report.
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OS på sikt. Uppföljningstiden i studien var dock relativt kort och median OS är inte uppnådd
i vare sig den första interimanalysen eller i det uppdaterade datauttaget från januari 2019.
Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser
Idag finns det tre godkända behandlingar för avancerad RCC som inkluderar en immun
checkpointhämmare (ICI) i kombination med andra läkemedel. Det saknas head-to-headstudier där effekt och säkerhet av dessa behandlingar och/ eller behandlingskombinationer
jämförs direkt med varandra. Jämförelser mellan dessa nya terapier måste därför bli
indirekta.
Utifrån de nationella behandlingsrekommendationerna som finns beskrivna i avsnitt 2.3.1,
utgör Opdivo + Yervoy ett relevant jämförelsealternativ för den i detta ärende aktuella
kombinationen, Keytruda + Inlyta, vid avancerad RCC vid intermediär- och hög risk. Även
Bavencio + Inlyta, som för närvarande utvärderas av TLV för samma indikation, kommer att
vara aktuell för samma patientgrupp som de två tidigare nämnda kombinationerna, varför en
indirekt jämförelse borde inkludera samtliga tre kombinationerna.
Naiv indirekt jämförelse
TLV har, genom att sammanställa data från de tre studierna, utfört en naiv indirekt jämförelse mellan dessa behandlingskombinationer. Samtliga kombinationerna innehåller en PD1/L1-hämmare och är indicerade för samma patientgrupp i samma linjes behandling.
Bavencio och Keytruda ges båda i kombination med tyrosinkinashämmaren Inlyta. Samtliga
tre studierna, där effekten av dessa tre kombinationer utvärderades, var randomiserade,
kontrollerade fas III-studier som jämförde effekt och säkerhet av en PD-1/L1-hämmare i
kombination med ett annat läkemedel. Kontrollgruppen i alla tre studierna bestod av
tyrosinkinashämmaren Sutent, vilket underlättar en indirekt jämförelse.
CheckMate 214 [6] (n = 1 096) jämför PD-1-hämmaren Opdivo + Yervoy vs Sutent,
KEYNOTE-426 [4] (n = 861) jämför PD-1-hämmaren Keytruda + Inlyta vs Sutent,
Javelin Renal 101 [7] (n = 886) jämför PD-L1-hämmaren Bavencio + Inlyta vs Sutent.
Patienterna som ingick i studierna var generellt jämförbara avseende patientkaraktäristika.
Andel patienter som hade positivt PD-L1-uttryck skiljde sig dock mellan studierna och var
minst i CheckMate 214. KN426 hade störst andel patienter med låg risk för tumörprogress,
32 % i interventionsarmen jämfört med 23 % och 21 % i CheckMate 214 respektive Javelin
Renal 101.
Tabell 6. Patientkaraktäristikan ICI-studier [8]

I tabellen nedan har TLV sammanställt resultatet för ORR, CR och PFS för de tre ICIkombinationerna baserade på uppgifter från respektive läkemedels produktresumé. Resultaten är enligt de datauttagen som godkännandena baserades på.
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Tabell 7. Sammanställning av effektdata för respektive kombinationsbehandling, naiv indirekt jämförelse.
Opdivo + Yervoy
Vs
Sutent
(intermediär/hög risk)

Keytruda + Inlyta
Vs
Sutent

Bavencio + Inlyta
Vs
Sutent

Median
uppföljningstidmånader

25,2

12,8

19

ORR

41,6% vs 26,5%

59% vs 36%

52,5% vs 27,3%

42 månaders uppföljning:

16,6 månader uppföljning:

42% vs 26%

60% vs 38,5%

9,4% vs 1,2%

6% vs 2%

42 månaders uppföljning:

16,6 månader uppföljning:

10% vs 1%

6,9 % vs 1,9 %

11,6 vs 8,4
Riskkvot: 0,82 (99,1% KI:
0,64–1,05; P= 0,0331)

15,1 vs 11,1
HR: 0,69 (95% Kl: 0,57 0,84; P =0,00012)

13,3 vs 8,0
HR: 0,69 (95% KI: 0,574 – 0,825, p
<0,0001)

53,6% vs 54%

42% vs 50%

52% vs 58%

42 månaders uppföljning:

16,6 månader uppföljning:

HR: 0,76 (95% KI: 0,63–0,91)

17,1 vs 11,1
HR: 0,69 (95% KI: 0,57–
0,83; P=0,00005)

CR

Median
(månader)

PFS

Händelser

3,8% vs 2,0%

Händelser: 47,9% vs 54,1%
Median
(månader)

Händelser

OS

Ej uppnådd vs 25,9
Riskkvot: 0,63 (99,8% KI:
0,44–0,89; P <0,0001)

Ej uppnådd
HR: 0,53 (95% KI: 0,38–
0,74; P =0,00005)

Ej uppnådd
HR: 0,80 (95% KI 0,616–1,027; p=
0,0392)

33% vs 45%

14% vs 23%

24,7% vs 29,1%

42 månaders uppföljning:

16,6 månader uppföljning:

HR: 0,66, (95% KI: 0,55–
0,80)

Ej uppnådd
HR: 0,59 (95% KI: 0,45–
0,78, P <0,0001)
Händelser: 19,4% vs 28,4%

Händelser: 52% vs 39%

Källa: produktresumé SPC för respektive läkemedel. Källa för 42 månaders uppföljning för Opdivo + Yervoy är ASCO12 2020
Genitourinary
Cancers
Symposium,
J
Clin
Oncol
38,
2020
(suppl
6;
abstr
609)
https://meetinglibrary.asco.org/record/184103/abstract.

I tabellen nedan framgår de av TLV sammanställda biverkningarna för respektive behandlingskombination.

Tabell 8. Biverkningar för respektive kombinationsbehandling, källa FASS.
Opdivo + Yervoy
Vs
Sutent

12

Keytruda + Inlyta
Vs
Sutent

Bavencio + Inlyta
Vs
Sutent

American Society of Clinical Oncology.
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Biverkningsrelaterade
avbrott

21,6 % vs 11,8 %

12,1 % vs 13,4 %

7,5 % vs 13,3 %

Grad 3 + behandlingsrelaterade biverkningar

46,6 % vs 63,9 %

62,5 % vs 57,6 %

56,7 % vs 55,4 %

Mest
frekventa
biverkningar

Trötthet (48%), utslag
(34%), klåda (28%), diarré
(27%), illamående (20%),
hypotyreos (16%),
muskuloskeletal smärta
(15%), artralgi (14%),
minskad aptit (14%), feber
(14%), kräkningar (11%),
hypertyreos (11%).

Diarré (54%), hypertoni
(45%), trötthet (38%),
hypotyreos (35%), nedsatt
aptit (30%), palmar-plantar
erytrodysestesi (28%),
illamående (28%), förhöjt
ALAT (27%), förhöjt ASAT
(26%) dysfoni (25%),
hosta (21%), förstoppning
(21%).

Diarré (62,8%), hypertoni (49,3
%), trötthet (42,9%), illamående
(33,5%), dysfoni (32,7%),
minskad aptit (26,0%), hypotyreos
(25,2%), hosta (23,7%),
huvudvärk (21,3%), dyspné
(20,9%), artralgi (20,9%).

Wang et. al. 2019 [9]
I denna oberoende, publicerade studie genomförs en nätverksmetaanalys där effektiviteten
och säkerheten för alla tillgängliga behandlingar för metastatisk njurcellscancer jämförs med
varandra. Genom en systematisk litteratursökning som inkluderade studier fram till 30 april
2019, identifierades 25 randomiserade kliniska studier med totalt 13 010 patienter. Det
primära effektmåttet i analysen var OS. PFS och grad >3 biverkningar utgjorde de sekundära
effektmåtten.
I OS-analysen kunde 15 studier ingå. Resultaten visade avseende OS att Keytruda + Inlyta
föreföll (yta under kumulativa rangordningskurvor, SUCRA, 96,3%) vara det föredragna valet
enligt denna analys.
För PFS föreföll Cabometyx (SUCRA 92,5 %) följd av Keytruda + Inlyta och Bavencio + Inlyta
vara det föredragna alternativet.
Opdivo + Yervoy och Tecentriq + Avastin var associerade med signifikant lägre frekvens av
grad >3 biverkningar än Sutent.
Haun et. al. 2019 [10]
I en oberoende, publicerad metaanalys jämförs effekt och säkerhet av primärbehandlingar
för metastaserad njurcellscancer i både ITT och i olika riskgrupper. En systematisk litteratursökning identifierade 12 kliniska studier fram till 17 februari 2019. Primärt effektmått i
nätverksmetaanalysen var PFS. Sekundära effektmåtten utgjordes av OS, ORR och grad 3 och
4 biverkningar. Samtliga studier rapporterade resultat för PFS, 9 studier för OS, 10 för ORR
och 9 för biverkningar.
I ITT-population, baserad på bayesisk analys, var Cabometyx (SUCRA 84%), Bavencio +
Inlyta (SUCRA 68%) och Keytruda + Inlyta (SUCRA 82%), överlägsna de andra medlen för
PFS. För OS i samma population föreföll Keytruda + Inlyta vara överlägsen för OS (SUCRA
95%); och Tecentriq visade lägsta sannolikheten för grad 3 och 4 biverkningar (SUCRA
100%). Resultaten var liknande i subgruppen intermediär och hög risk.
Resultaten av nätverksmetaanalys för PFS i subgruppen med intermediär och hög risk liknar
resultat för ITT-populationen där Cabometyx (SUCRA 77%), Keytruda + Inlyta (SUCRA 77%)
och Bavencio + Inlyta (SUCRA 73%) sannolikt att ge överlägsna resultat till alternativa
terapier. Även för OS liknar resultatet för nätverksmetaanalysen ITT-populationens, där
Keytruda + Inlyta föreföll vara det föredragna behandlingsalternativet (SUCRA 97%).
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Studien visade, baserat på begränsade13 tillgängliga data, att Bavencio + Inlyta skulle kunna
vara att föredra hos patienter med låg risk för tumörprogress. Samtidigt menar författarna att
den optimala första linjens behandling för metastaserad njurcellscancer tycks skilja sig åt
beroende på effektmått, toxicitet och riskgrupp. För korrekt vägledning avseende val av
behandlingsalternativ krävs fortfarande direkt jämförande studier
Företagets nätverksmetaanalys14
För att visa den relativa effekten mellan Keytruda + Inlyta och övriga rekommenderade
behandlingar vid första linjens behandling av metastaserad RCC i Kanada genomförde
företaget en nätverksmetaanalys (NMA) till sin ansökan till den kanadensiska HTAmyndigheten.
Systematisk litteraturgranskning identifierade 30 randomiserade studier, varav 13 var
relevanta för första linjes behandling av avancerad RCC i Kanada. De effektmått som var
möjliga för att analysera i denna NMA var för ORR, PFS, OS, behandlingsavbrott på grund av
biverkningar samt grad>3 behandlingsrelaterade biverkningar. Dessutom var NMA:s möjliga
för undergrupper baserade på riskgrupp, PD-L1-uttryck, ålder och Karnofsky performance
score (KPS).
Det visades ingen statistiskt signifikant skillnad avseende ORR mellan Keytruda + Inlyta och
Bavencio + Inlyta. Subgruppsanalyser var inte genomförbara för ORR. Analysen av PFS och
OS, med antagande av antingen konstant eller tidsvarierande HR, kunde inte visa på en
statistiskt signifikant fördel för Keytruda + Inlyta jämfört med Bavencio + Inlyta och Opdivo
+ Yervoy.
Bland de med intermediär och hög risk visade resultaten av PFS och OS ingen statistisk
fördel för Keytruda + Inlyta jämfört med Cabometyx eller Opdivo + Yervoy, varken med
konstant eller tidsvarierande HR-analyser. Inte heller i subgruppen med låg risk visades
någon statistisk signifikant skillnad avseende PFS mellan Keytruda + Inlyta och Bavencio +
Inlyta. OS i samma population skiljde sig inte mellan Keytruda + Inlyta och de andra
interventionerna varken med konstant eller tidsvarierande HR-analyser.
För subgruppen med intermediär risk visade den konstanta HR för PFS att Keytruda + Inlyta
var överlägsen alla interventioner utom Cabometyx. I denna analys ingick inte Opdivo +
Yervoy. För patienter med hög risk var Keytruda + Inlyta inte statistiskt överlägset jämfört
med cabozantinib och Bavencio + Inlyta i konstant HR för PFS. Avseende konstant HRresultat för OS visade Keytruda + Inlyta ingen statistiskt signifikant fördel över Opdivo +
Yervoy.
Analysen av behandlingsavbrott på grund av biverkningar visade statistiskt signifikant lägre
risk för Keytruda + Inlyta jämfört med Opdivo + Yervoy. Resultaten gynnade Keytruda +
Inlyta men var inte statistiskt meningsfulla mot alla andra interventioner utom Bavencio +
Inlyta. Keytruda + Inlyta kunde inte statistiskt skilja sig från Sutent eller Bavencio + Inlyta
med avseende på klass 3+ biverkningar. Opdivo + Yervoy visade emellertid en statistiskt
lägre risk för grad 3> biverkningar jämfört med alla interventionerna.
TLV:s diskussion
Utifrån studiernas upplägg, patientkaraktäristikan samt de befintliga nätverksmetaanalysernas resultat, finns det ingen stark evidens som tyder på att någon av kombinationerna är
överlägsen de andra. När TLV sammanställer studieresultaten för respektive kombinationsAnalysen för subgruppen med låg risk var begränsad eftersom studien för Cabometyx inte inkluderade dessa patienter och
övriga studier var inkonsekventa i effektrapporteringen för denna subgrupp.
14 Resultaten av metaanalysen redovisas enbart avseende den relativa effekten mellan Keytruda+ Inlyta jämfört med Opdivo +
Yervoy och Bavencio + Inlyta. Övriga behandlingar som ingick i metaanalysen uteslöts från denna rapport pga. att dessa är
irrelevanta för svenska riktlinjerna för primärbehandling av metastaserad RCC.
13
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behandling och jämför dessa naivt, skiljer sig resultaten av studierna från varandra, men
eftersom det förekommer vissa skillnader mellan studierna är det inte tydligt hur dessa
skillnader kan tolkas.
Bland viktiga prognostiska faktorer skiljer sig studierna åt avseende andel patienter med låg
IMDC-risk och andel patienter med PD-L1-uttryck.
Studie KN426 har den största andelen patienter med låg risk. För patienter med låg risk har
ICI generellt sämre effekt än Sutent och en större andel patienter med låg risk, som i KN426,
kan därför påverka det sammantagna resultatet.
Andel patienter med PD-L1-uttryck är lägst i studien CheckMate 214. Nätverksmetaanalysen
Roviello et. al. 2019 [8] kunde visa att effekten av ICI-kombinationerna var störst bland
patienter som var PD-L1-positiva. TLV:s kliniska expert framhåller att en lägre andel
patienter med uttryck av PD-L1 kan påverka effekten av kombinationen Opdivo + Yervoy i
CheckMate 214 negativt.
En annan faktor som kan försvåra tolkningen och jämförelsen av resultaten mellan studierna
kan vara uppföljningstiden. CheckMate 214 har med 25,2 månader längst uppföljningstid och
längre uppföljningstid innebär att resultaten för denna studie är generellt mer säkra. Andel
PFS-händelser i studierna var dock relativt lika, vilket innebär lika stor osäkerhet avseende
långsiktig PFS.
Median-OS var inte uppnådd i interventionsarmen i någon av studierna. Emellertid var OS
statistiskt signifikant längre jämfört med Sutent i CheckMate 214 och KN426, men inte i
JaverlinRenal101. Samtidigt var andel OS-händelser mycket låg i studien KN426, något som
kan resultera i stora osäkerheter för den långsiktiga överlevanden för kombinationen
Keytruda + Inlyta.
ORR är lägre i CheckMate 214-studien än i de andra studierna (41 % vs 59% respektive 52,5
%) samtidigt som CR är störst i CheckMate 214 (9,4 % vs 6 % respektive 3,8%)15. Båda dessa
värden kan bli bättre med längre uppföljningstid för respektive behandlingskombination.
Sammantaget bedömer TLV att det inte är möjligt att baserat på en naiv jämförelse dra några
säkra slutsatser om den relativa effekten mellan dessa kombinationsbehandlingar. Olikheter i
viktiga prognostiska faktorer mellan patientpopulationerna och olika uppföljningstider
försvårar meningsfulla jämförelser mellan regimerna.
Valet av behandling med ICI är i många fall individuellt och beror på patientens övriga
sjukdomsbild och känslighet för olika typer av läkemedelsrelaterade toxicitet. Indikationerna
och verkningsmekanismerna skiljer sig något mellan Keytruda + Inlyta och Bavencio + Inlyta
(som är PD1/L1-hämmare + VEGF-hämmare och är indicerade för samtliga IMDCriskgrupperna) jämfört med Opdivo + Yervoy (som är PD1-hämmare + CTLA4-hämmare och
är indicerad för patienter med intermediär och hög risk).
Det är bland annat på grund av dessa skäl som den kanadensiska HTA-myndigheten,
CATDH, skriver i sin rapport [11] att kombinationen Keytruda + Inlyta inte kommer att
ersätta all användning av Opdivo + Yervoy. CATDH menar att för vissa patienter skulle
behandling med Keytruda + Inlyta föredras framför Opdivo + Yervoy, till exempel för
patienter med låg risk och patienter där ett snabbt svar krävs. Att det finns olika behandlingar med olika fördelar på marknaden kan därför vara av vikt. Att uppnå snabbt svar kan vara
mer förutsägbart och uppnåeligt med en oral VEGFR-målterapi (som en del av en kombinationsterapi) under de första 2–3 veckorna, enligt samma rapport.
15

Enligt de datauttagen som godkännandena baserades på.
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Det förekommer även skillnader i administreringen mellan regimerna som kan ha betydelse i
valet av behandlingsalternativ. Beredningsformerna för Yervoy och Inlyta är olika. Den
förstnämnda är en intravenös infusion medan den andra utgörs av perorala tabletter.
Dessutom skiljer sig behandlingslängden mellan kombinationerna. Opdivo + Yervoy ges som
kombination under fyra cykler, följt av monoterapi med Opdivo fram till progression eller
oacceptabel toxicitet, medan behandling med Keytruda + Inlyta kan fortgå högst i 24
månader.
Slutligen kan biverkningsprofilen hos kombinationerna, i tillägg till ovanstående faktorer,
vara avgörande för valet av behandlingsregim. Behandling med Opdivo + Yervoy innebär mer
immunterapiassocierade biverkningar medan Keytruda + Inlyta har TKI-associerade
biverkningar.
TLV:s bedömning: TLV bedömer utifrån befintligt underlag att det inte finns någon tydlig
evidens som tyder på att någon av behandlingskombinationerna är överlägsen de andra två.
Det saknas direkt jämförande studier och det finns osäkerheter i den långsiktiga effekten för
respektive behandling. Förutom de tydliga skillnader som finns mellan behandlingsregimerna avseende skillnader i indikationers bredd, biverkningsprofil samt skillnader i administrering, är det svårt att baserad på naiva jämförelser, dra några slutsatser om den relativa
effektskillnaden mellan behandlingarna. TLV bedömer dock att det kan finnas en fördel med
att flera olika behandlingar finns tillgängliga.
Mot bakgrund av detta bedömer TLV att effekten av alla tre kombinationsbehandlingar i
nuläget kan anses vara jämförbara.
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3 Hälsoekonomi
Med anledning av TLV:s bedömning att det finns två relevanta jämförelsealternativ är den
hälsoekonomiska analysen uppdelad i två delar.
I den ena delen, avsnitt 3.1, presenteras TLV:s jämförelse mellan Keytruda + Inlyta och
Opdivo + Yervoy för patienter med intermediär och hög risk. Jämförelsen utförs genom en
kostnadsminimeringsanalys. vilket TLV bedömer som en rimlig analysmetod då TLV
bedömer att den kliniska effekten av dessa två behandlingsalternativ är jämförbar.
I den andra delen, avsnitt 3.2, presenteras företagets och TLV:s kostnadsnyttoanalys som
jämför Keytruda + Inlyta med Sutent (Votrient). TLV:s analys riktar sig till patienter med låg
risk. Kliniska data är dock, likväl som i företagets analys, baserade på den kliniska studien
KN426 vilken innefattar patienter ur samtliga tre riskgrupper.

3.1 Keytruda + Inlyta vs Opdivo + Yervoy
I denna analys antar TLV att behandling med Keytruda, Inlyta, och Opdivo fortlöper fram till
progression. För Keytruda tillämpas emellertid ett behandlingsstopp efter två år även om en
patient inte har progredierat. Yervoy administreras i en kur som fortlöper under maximalt 12
veckor. Efter avslutad kur behandlas patienter, i behandlingsregimen Opdivo + Yervoy, med
Opdivo som monterapi
En årlig diskonteringsränta motsvarande tre procent tillämpas på samtliga kostnader.
Tillämpad diskonteringsmetod är dock något förenklad eftersom samtliga kostnader som
uppstår under ett och samma år diskonteras med samma värde.
Patientkaraktäristika
• Ålder: 61
o
•

baserat på uppgifter från KN426.

Vikt: 81,5
o

baserat på uppgifter från KN426.

Doseringsuppgifter vid rekommenderad dos
• Keytruda: 200 mg var tredje vecka
o
•

Inlyta: 10 mg varje dag
o

•

baserat på rekommenderad dos enligt FASS.
baserat på rekommenderad dos enligt FASS.

Opdivo: 3 mg per kilo var tredje vecka vid fyra tillfällen. Därefter 240 mg varannan
vecka
o

•

baserat på rekommenderad dos enligt FASS.

Yervoy: 1 mg per kilo var tredje vecka vid fyra tillfällen
o

baserad på rekommenderad dos enligt FASS.

Läkemedelskostnader
• Keytruda (50 mg): 16 580 kronor
o
•

baserat på uppgifter från företaget.

Inlyta (56 stycken 5 mg tabletter): 35 860 kronor
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o
•

Opdivo (40 mg): 5 262 kronor
o

•

baserat på uppgifter från apoteket.se.

Opdivo (240 mg): 31 282 kronor
o

•

baserat på uppgifter från apoteket.se.

baserat på uppgifter från apoteket.se.

Yervoy (50 mg): 39 654 kronor
o

baserat på uppgifter från apoteket.se.

Administreringskostnader
• Administrering av Keytruda: 4793 kronor per behandlingstillfälle
o
•

baserat på uppgifter från Södra sjukvårdsregionens prislista för 2019.

Administrering av Opdivo + Yervoy: 9586 kronor per behandlingstillfälle
o

baserat på Södra sjukvårdsregionens prislista för 2019 och TLV:s bedömning.
Enligt TLV bör administrering av två läkemedel generera högre administreringskostnader än administrering av ett läkemedel. Med anledning av detta
har TLV antagit att administrering av två läkemedel leder till en fördubbling
av administreringskostnaderna.

•

Administrering av Opdivo: 4793 kronor per behandlingstillfälle
o

baserat på uppgifter från södra sjukvårdsregionens prislista för 2019.

TLV:s Resultat
Den ackumulerade behandlingskostnaden, bestående av läkemedels- och administreringskostnader, vid olika tidpunkter för de två behandlingsregimerna återfinns i figur 3 nedan.
Behandlingskostnaderna drivs av hur länge patienter upplever progressionsfri sjukdom
(PFS), och därmed behandlas. Om en patient behandlas längre än ett halvår men kortare än
fem år överstiger behandlingskostnaderna för Keytruda + Inlyta behandlingskostnaderna för
Opdivo + Yervoy. Anledningen till att kostnadskurvan för behandlingsregimen Keytruda +
Inlyta bryts efter två år är att behandling med Keytruda avslutas efter två år. Från två år och
framåt består den fortsatta kostnadsackumuleringen i denna kurva till fullo av behandlingskostnaderna för Inlyta.
I TLV:s analys av Keytruda + Inlyta jämfört med Votrient uppskattas patienter som behandlas med Keytruda + Inlyta vara progressionsfria i cirka 1,8 år. Följaktligen innebär behandling med Keytruda + Inlyta överlag högre kostnader än behandling med Opdivo + Yervoy när
avtalade priser inte beaktas.
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Figur 3. Ackumulerade behandlingskostnader (läkemedels- och administreringskostnader)
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Kostnaderna under respektive år för de två behandlingsalternativen återfinns i tabellen 9
nedan. Dessa kostnader är varken ackumulerade eller diskonterade.
Tabell 9. Kostnader per år, ej diskonterade

År

Keytruda
1
2
3
4
5

1 155 073 kr
1 155 073 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Inlyta
468 428 kr
468 428 kr
468 428 kr
468 428 kr
468 428 kr

AK (K+I)
83 478 kr
83 478 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Opdivo
775 712 kr
817 229 kr
817 229 kr
817 229 kr
817 229 kr

Yervoy
317 232 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

AK (O+Y)
134 803 kr
125 217 kr
125 217 kr
125 217 kr
125 217 kr

AK – Administreringskostnader; K – Keytruda; I – Inlyta; O – Opdivo; Y - Yervoy

Ovanstående resultat, figur 3 och tabell 9, är baserade på försäljningspris hos apotek.
Keytruda, Opdivo, och Yervoy omfattas samtliga av sekretessbelagda avtal som reducerar
deras priser i förhållande till detta. Detta gäller inte Inlyta som är en subventionerad per oral
tablett med ett fastställt AUP.
Osäkerhet i resultaten
TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är hög. Detta beror främst på
avsaknaden av direkt jämförande studier mellan Keytruda + Inlyta och Opdivo + Yervoy.
TLV:s bedömning om jämförbar effekt mellan dessa regimer grundar sig därmed på indirekta
jämförelser vilka generellt och i synnerhet i detta fall omgärdas av osäkerhet.
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3.2 Keytruda + Inlyta vs Sutent
För att påvisa att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan vid behandling med Keytruda +
Inlyta har företaget inkommit med en hälsoekonomisk analys i form av en partioned survival
modell. Jämförelsealternativet är Sutent.
Andel patienter i respektive tillstånd under respektive modellcykel (vecka) beror på modellerad progressionsfri överlevnad (PFS) och modellerad total överlevnad (OS). Överlevnad har
modellerats med hjälp av Kaplan-Meier-estimat från den indikationsgrundande kliniska
studien KN426. Modellen är indelad i tre sjukdomstillstånd; progressionsfri sjukdom (PFS),
progredierad sjukdom (PD) och död.
Figur 4. Hälsoekonomisk modell

Data och patientkaraktäristika i modellen är främst baserade på den kliniska studien KN426.
Vid behandlingsstart var medelåldern 61 år och genomsnittsvikten uppgick till 81,5 kg.
Modellens tidshorisont är 39 år vilket i praktiken motsvarar livstidsmodellering. Hälsoeffekter och kostnader diskonteras med tre procent årligen.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets hälsoekonomiska modell är lämpligt
uppbyggd till sin struktur samt fångar relevanta kostnader och effekter som behandling med
Keytruda + Inlyta medför. TLV tillämpar emellertid ett annat jämförelsealternativ än
företagets, nämligen Votrient. Anledningen till detta är att Votrient är billigare än Sutent
medan den kliniska effekten, enligt TLV, är att betrakta som jämförbar (se ärende dnr
3313/2018; 1341/2019). I och med frånvaro av direkt jämförande studier mellan Keytruda +
Inlyta och Votrient bedömer TLV att effektdata för Sutent i studien KN426 är lämpligast att
representera den kliniska effekten av Votrient.
Effektmått
Kliniska effektdata i företagets modell är baserade på ett datauttag från augusti 2018. Det
finns även ett senare datauttag från 2 januari 2019 som utfördes på begäran av europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA).
Klinisk effekt
De viktigaste kliniska effektmåtten i modellen är PFS och OS. Eftersom uppföljningsperioden
i KN426 var betydligt kortare än modellens tidshorisont om 39 år, har företaget, via en
parametrisk metod, extrapolerat sitt data. Överlevnadskurvorna (PFS och OS) i de två
behandlingsarmarna har skattats separat från varandra, det vill säga den ena behandlingsarmens överlevnadskurvor är inte beroende av den andra behandlingsarmens kurvor.
PFS har såväl i Keytruda- som Sutent (Votrient)-armen extrapolerats med hjälp av en
exponentialfördelning (se figur 10). En ”piecewise”-metod har tillämpats, vilket i det här
fallet innebär att från behandlingsstart fram till vecka 13 är respektive behandlingsarms PFS
Dnr 648/2019

22

modellerad efter uppskattade Kaplan-Meier-estimat och därefter används extrapolerade
data. Enligt företaget var risken för progression högre under de inledande 13 veckorna
jämfört med resterande veckor, vilket enligt företaget skulle innebära att tillämpning av
extrapolerade data från behandlingsstart sannolikt skulle generera skeva estimat. Exponentialfördelningar genererar kurvor med konstant hasard. Av den anledningen förändras inte
risken för progression från vecka 13 och framåt, varken i Keytruda- eller Sutent (Votrient)armen. Företaget har motiverat de valda extrapoleringsfördelningarna med testet BIC16,
vilket undersöker hur väl olika fördelningar överensstämmer med bakomliggande KaplanMeier-estimat. Att en exponentialfördelning genererat en rimlig extrapolering i Sutent
(Votirent)-armen har, av företaget, validerats med hjälp av Kaplan-Meier-estimat från
tidigare studier[12-17]. Liknande validering saknas för Keytruda + Inlyta-armen.
Figur 5. Progressionsfri överlevnad (PFS) i företagets grundscenario

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

OS har i Keytruda-armen extrapolerats med hjälp av en log-logistisk fördelning medan en
exponentialfördelning har använts för Sutent (Votrient)-armen (se figur 11). Avseende OS
tillämpas ingen piecewise-metod och modellerade data används redan från behandlingsstart.
Företaget motiverar detta med att mortalitetsrisken inte förändras abrupt likt progressionsrisken. Log-logistiska fördelningar genererar, åtminstone på lång sikt, avtagande hasarder
och därmed sjunker risken för mortalitet över tid i Keytruda-armen. Exponentialfördelningar
genererar, som tidigare nämnt, kurvor med konstant hasard vilket betyder att risken för
mortalitet i Sutent (Votrient)-armen är densamma under samtliga cykler. Företaget har
motiverat valet av en log-logistisk fördelning i Keytruda-armen med hjälp av utlåtanden från
kliniska experter. Exponentialfördelningen i Sutent (Votrient)-armen har motiverats med
hjälp av kliniska data från ett antal publicerade studier[12-18].

Enligt BIC överensstämde en exponentialfördelning bäst med bakomliggande KM-estimat i sunitinib-armen och näst bäst i
Keytruda-armen. Utöver BIC använde företaget också ett liknande test kallat AIC. Enligt resultatet från AIC överensstämde en
exponentialfördelning bäst med bakomliggande KM-estimat i sunitinib-armen men endast fjärde bäst i Keytruda-armen. Enligt
såväl AIC som BIC var det en log-normalfördelning som överensstämde bäst med bakomliggande KM-estimat i Keytrudaarmen.
16
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Figur 6. Total överlevnad (OS) i företagets grundscenario

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

Modellen är utformad på så vis att mortalitetsrisken inte kan understiga mortalitetsrisken i
normalpopulationen.
TLV:s bedömning: Överlevnadskurvorna som är baserade på datauttaget från augusti
2018 korresponderar tämligen väl med Kaplan-Meier-estimaten från det datauttag som
genomfördes under januari 2019.
Enligt företagets modellering kvarstår den kliniska effekten av Keytruda + Inlyta i över 20 år.
Utifrån rådande kunskapsläge är TLV:s bedömning att det saknas underlag att validera det
antagandet. Med anledning av detta antar TLV istället att effektfördelen upphör efter sex och
ett halvt år från behandlingsstart, vilket är i linje med TLV:s bedömning i utredningen av
Opdivo + Yervoy (3313/2018; 1341/2019) för första linjens behandling av vuxna med
avancerad njurcellscancer. Att effektfördelen bör minska över tid faller sig rimligt då
patienter i Sutent (Votrient)-armen, enligt såväl företagets som TLV:s modellering, erhåller
en livsförlängande behandling med PD1 -hämmare (Opdivo) som efterföljande behandling.
Hälsorelaterad livskvalitet
I företagets grundscenario styrs inte storleken på en nyttovikt av vilket sjukdomstillstånd en
patient befinner sig i utan istället av återstående livslängd. Ju kortare återstående livslängd,
desto lägre nyttovikt. Nyttovikterna är baserade på EQ-5D-3L-data från KN426 som har
transformerats till nyttovikter med hjälp av den brittiska tariffen[19].
Tabell 10. Nyttovikter i företagets grundscenario

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
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Inom ramen för KN426 har det fångats upp i vilken grad biverkningar påverkar livskvaliteten. I den hälsoekonomiska analysen beaktas biverkningar av grad tre, fyra och fem.
Biverkningars påverkan på livskvaliteten har modellerats som en klumpsumma i den
inledande modellcykeln.
Tabell 11. I vilken grad biverkningar påverkar människors livskvalitet

Förändring av nyttovikt på grund av biverkningar
(Klumpsumma)

Behandlingsregim:
Keytruda + Inlyta

Behandlingsregim:
Sutent

-0,01396

-0,01284

TLV:s bedömning: Enligt TLV är det inte rimligt att frikoppla nyttovikter från patienters
sjukdomstillstånd såsom företaget har gjort. Med anledning av detta tillämpar TLV åldersjusterade, ej behandlingsspecifika, tillståndsbaserade nyttovikter i sitt grundscenario (PFS: [-];
PD: [-]). Nyttovikterna TLV tillämpar är i likhet med företagets nyttovikter baserade på EQ5D-3L-data från KN426.
[---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]

Kostnader och resursutnyttjande
Kostnader för läkemedlet
Vid behandling med rekommenderad dos administreras patienter 200 mg Keytruda var
tredje vecka via intravenös infusion. Rekommenderad dos av Inlyta (tabletter) är 5 mg två
gånger om dagen. Sutent (kapslar) administreras en gång om dagen med en dos om 50 mg
under en fyraveckorsperiod följt av två veckor med behandlingsuppehåll. Dessa två veckor
följs i sin tur av fyra veckor med behandling och så vidare.
Keytruda säljs i två olika styrkor, 50 och 100 mg. I den hälsoekonomiska analysen beaktas
förpackningen med innehåll som motsvarar 50 mg. Den förpackningen kostar enligt företagets angivna pris 16 580 kronor17. Därmed kostar 200 mg cirka 66 000 kronor. Inlyta säljs i
olika styrkor 1, 3, 5, och 7 mg. Den förpackning som tillämpas i den hälsoekonomiska
analysen innehåller 56 tabletter av styrkan 7 mg och kostar, enligt försäljningspriset hos
apoteket.se, 35 867 kronor. Även Sutent säljs i olika styrkor. Den förpackning som beaktas i
den hälsoekonomiska analysen kostar 51 393 kronor enligt försäljningspriset hos apoteket.se
och innehåller 30 kapslar á 50 mg.
I företagets grundscenario tillämpas den dosintensitet som uppmättes i KN426.
Tabell 12. Relativ dosintensitet
Läkemedel
Keytruda
Inlyta
Sutent

Relativ dosintensitet
94,8%
84,6%
74,7%

Utifrån tillämpad dosintensitet kostar Keytruda i genomsnitt cirka 21 000 kronor per vecka
(cykel). Motsvarande kostnad för Inlyta respektive Sutent är cirka 5 400 kronor respektive
cirka 6 000 kronor18.
Detta pris är något lägre än 16 788,5 kronor vilket är vad 50 mg Keytruda kostar hos apoteket.se
Keytruda: ((16 580 * 4 * 0,94,8) / 3) ≈ 21 000; Inlyta: (10 * 640,42 * 0,846) ≈ 5400; Sutent: ((1713,11 * 7 * 4 * 0,74,7) / 6) ≈
6000
17

18
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TLV:s diskussion
Eftersom TLV tillämpar Votrient som jämförelsealternativ justeras kostnadsberäkningarna i
jämförelsearmen så att dessa baseras på priset för Votrient, istället för priset på Sutent.
Enligt rekommenderad dos ska patienter med avancerad njurcellscancer erhålla 800 mg
Votrient dagligen. Votrient säljs i olika styrkor och den förpackning som beaktas i TLV:s
analys innehåller 60 tabletter á 400 mg. TLV tillämpar försäljningspriset hos apoteket.se,
vilket uppgår till 30 779,87 kronor. I TLV:s analys antas patienter införskaffa en ny förpackning var fjärde vecka, trots att förbrukningen under en fyraveckorscykel är 56 tabletter vid
rekommenderad dos. TLV antar att dosintensiteten för Votrient korresponderar med
dosintensiteten för Sutent. Utifrån tillämpad dosintensitet kostar Votrient därmed i genomsnitt cirka 5 700 kronor per vecka.
TLV:s bedömning: TLV:s bedömning är att det inte är rimligt att anta att patienter
kommer förskrivas Inlyta av styrkan 7 mg eftersom det skulle innebära att patienterna skulle
behöva dela tabletterna för att uppnå den rekommenderade dagliga dosen, om 2 x 5 mg.
Istället tillämpar TLV styrkan 5 mg. Förpackningen TLV tillämpar innehåller 56 stycken 5 mg
tabletter och kostar, enligt försäljningspriset hos apoteket.se, 35 860,49 kronor.
Behandlingsduration
Behandlingsduration för respektive läkemedel är modellerat efter uppmätt TOT (Time on
treatment) i KN426. Då vissa patienter fortfarande stod på behandling vid tillämpat datauttag har företaget extrapolerat TOT-data. TOT för Keytruda har extrapolerats med hjälp av en
Weibullfördelning (se figur 5 nedan), vilken valdes utifrån resultaten från de två testen AIC
och BIC. För Inlyta och Sutent (Votrient) har företaget tillämpat varsin exponentialfördelning
(se figur 5). Med motiveringen att korrespondensen mellan TOT, för dessa läkemedel, och
PFS är hög19.
Behandlingsdurationen av Keytruda bestäms dock inte till fullo av uppskattad TOT då en
stoppregel tillämpas efter 24 månader. Detta behandlingsstopp är i enlighet med protokollet i
KN426.
Figur 7. Behandlingsduration (TOT)

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

19

PFS har i båda behandlingsarmarna extrapolerats med hjälp av en exponentialfördelning, se avsnitt Klinisk effekt.
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Vårdkostnader och resursutnyttjande
Efterföljande behandling
I tabellen nedan redovisas vilka efterföljande behandlingar som företaget inkluderat i sin
analys.
Tabell 13. Kostnader efterföljande behandling

Läkemedel

Kostnader för efterföljande behandling per patient
Behandlingsregim: Keytruda + Inlyta

Behandlingsregim: Sutent

Inlyta

59 372 kr

9 895 kr

Cabometyx

177 235 kr

49 232 kr

Afinitor
Opdivo
Sutent
Votrient

0 kr
0 kr
42 561 kr
44 376 kr

8 650 kr
421 392 kr
0 kr
0 kr

Vilka läkemedel som ingår i den efterföljande behandlingen är i företagets grundscenario inte
modellerat efter den efterföljande behandling patienterna i KN426 erhöll. Istället har
företaget tillfrågat fyra kliniska experter, verksamma i Sverige, vilken efterföljande behandling patienter med avancerad RCC troligtvis kommer erhålla, och hur stor andel av patienterna som erhåller respektive behandling. Hur länge patienter behandlas med respektive
läkemedel är baserat på uppmätt behandlingsduration i tidigare studier. Kostnaden för
respektive läkemedel är baserat på prisuppgifter från apoteket.se
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är positivt att företaget har justerat den efterföljande behandlingen för att reflektera en svensk kontext. Samtidigt bidrar justeringen till en
osäkerhet i modellen, eftersom vilken efterföljande behandling patienter erhåller kan påverka
deras överlevnad och det beaktar modellen inte per automatik. Enligt TLV:s bedömning är
det emellertid möjligt att ta hänsyn till denna osäkerhet genom modelleringsbeslut och
känslighetsanalyser.
Sammantaget är TLV:s bedömning att tillämpning av den efterföljande behandling som
avspeglar en svensk kontext, enligt de experter företaget tillfrågat, är rimlig trots att det
bidrar till viss osäkerhet i modellen.
Administreringskostnader
Läkemedelstillförsel på klinik genererar utöver anskaffningskostnader också administreringskostnader. Av de läkemedel som ingår i den hälsoekonomiska analysen är det enbart
Keytruda, och Opdivo som ingår i den efterföljande behandlingen, som måste administreras
på klinik, medan övriga läkemedel kan administreras av patienterna själva. Administrering
av Keytruda benämns i företagets underlag som administrering av enkel parenteral kemoterapi medan administrering av Opdivo benämns som komplicerad parenteral kemoterapi.
Tabell 14. Administreringskostnader

Typ av
behandling

Administreringskostnad
per behandlingstillfälle per patient

Källa

2 726 kr

Södra sjukvårdsregionens prislista 2019: M89O
Läkemedelstillförsel, intravenös njur/urin

5 000 kr

TLV - Underlag för beslut i regionerna:
Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab)
kombinationsbehandling

Enkel
parenteral
kemoterapi
Komplicerad
parenteral
kemoterapi
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att kostnaderna för administrering av så kallad enkel
parenteral kemoterapi är underskattade. Enligt TLV:s bedömning bör denna kostnad uppgå
till 4 793 kronor eftersom det korresponderar med vad TLV tillämpat i tidigare ärenden. Den
behandling som är att betrakta som komplicerad parenteral kemoterapi enligt företagets
modell är Opdivo. Enligt TLV:s bedömning är administrering av Opdivo resursmässigt att
betrakta som likvärdig administrering av Keytruda. Med anledning av detta tillämpar TLV en
administreringskostnad om 4 793 kronor även för Opdivo.
Behandling av biverkningar
Kostnader för behandling av biverkningar av grad 3–5 har inkluderats i företagets analys. Av
modelltekniska skäl modelleras samtliga kostnader för behandling av biverkningar i modellens inledande cykel. Kostnaderna för respektive vårdåtgärd är i sin tur baserat på Södra
sjukvårdsregionens prislista för 2019.
Tabell 15. Kostnader behandling av biverkningar

Behandlingsregim

Kostnad behandling av biverkningar

Keytruda + Inlyta

10 656 kr

Sutent

10 693 kr

Palliativvård i livets slutskede
Kostnaden för palliativ vård i livets slutskede har av företaget beräknats till 72 498,92 kronor
per patient. Företagets beräkningar är baserade på TLV:s kunskapsunderlag för Yervoy från
2014. Företaget har justerat kostnaderna för inflation.
Rutinvård
Utöver läkemedelstillförsel, behandling för biverkningar, och palliativ vård i livets slutskede
har företaget också inkluderat kostnader för rutinvård. Utifrån företagets modellering
påverkas inte rutinvården av vilken behandlingsregim en patient erhåller i den inledande
behandlingslinjen. Däremot påverkas rutinvården av vilket sjukdomstillstånd en patient
befinner sig i. Vilken rutinvård patienter med avancerad RCC erhåller är i förtagets grundscenario baserat på utlåtanden från fyra kliniker verksamma i Sverige.
Tabell 16. Rutinvårdskostnader

Rutinvård

Kostnad per patient per vecka för rutinvård
Progressionsfri sjukdom
Progredierad sjukdom

Konsultation (uppföljning)

164 kr

123 kr

Datortomografi
Blodprov

164 kr
124 kr

123 kr
166 kr

Besök hos sjuksköterska

59 kr

178 kr

Sjukhusvistelse (per dag)
Akutbesök
Totala kostnader

324 kr
69 kr
740 kr

431 kr
1 100 kr
2 021 kr

I modellens inledande cykel erhåller patienter inte Konsultation (uppföljning) istället erhåller
de Konsultation (första möte) vilket kostar 4183 kronor per patient.
Indirekta kostnader
Indirekta kostnader så som produktivitetsförluster beaktas inte i företagets analys.
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Resultat
I företagets grundscenario har kostnaden per vunnet QALY beräknats till cirka 570 000
kronor. Motsvarande kostnad i TLV:s grundscenario uppgår till cirka 1,42 miljoner kronor.
Företagets grundscenario presenteras på sidan 29 och ett urval av deras känslighetsanalyser
presenteras på sidan 30. TLV:s grundscenario respektive känslighetsanalyser presenteras på
sidan 31 respektive 32. På sidan 33 presenteras en analys som belyser i vilken grad resultatet
drivs av behandlingslängd och pris på Keytruda.
Företagets grundscenario
Antaganden i företagets grundscenario
• Keytruda + Inlyta jämförs med Sutent
• 39-årig tidshorisont
• Behandling med Keytruda fortlöper som längst under 24 månader
• PFS är modellerad efter Kaplan-Meier-estimat under de 13 första veckorna. Därefter
tillämpas extrapolerade data
o Extrapolering av PFS
▪ Keytruda + Inlyta: Exponentialfördelning
▪ Sutent: Exponentialfördelning
• OS är modellerad efter extrapolerade data redan från behandlingsstart
o Extrapolering av OS
▪ Keytruda + Inlyta: Log-logistiskfördelning
▪ Sutent: Exponentialfördelning
• TOT är modellerad efter extrapolerade data redan från behandlingsstart
o Extrapolering av TOT
▪ Keytruda: Weibullfördelning
▪ Inlyta: Exponentialfördelning
▪ Sutent (Votrient): Exponentialfördelning
• Effektfördelen av Keytruda kvarstår i över 20 år
• Nyttovikter är baserade på tid till mortalitet
Resultatet i företagets grundscenario
I företagets grundscenario där Keytruda + Inlyta jämförs med Sutent har antalet vunna
kvalitetsjusterade levnadsår uppskattats till 2,7. Kostnaden per vunnet QALY har beräknats
till cirka 570 000 kronor.
Tabell 17. Företagets grundscenario (om inte annat anges är parametrarna diskonterade)

Keytruda + Inlyta
Läkemedelskostnader, Keytruda + Inlyta

Sutent

1 758 328 kr

Läkemedelskostnader, Sutent

Δ (Skillnad)
1 758 328 kr

390 756 kr

-390 756 kr

Administreringskostnader, Keytruda

55 334 kr

55 334 kr

Övriga sjukvårdskostnader

1 021 967 kr

912 822 kr

109 145 kr

Kostnader, totalt

2 835 629,33 kr

1 303 577,57 kr

1 532 051,76 kr

Progressionsfria levnadsår (odiskonterade)

1,8

1,32

0,48

Levnadsår, totalt (odiskonterade)

7,55

3,13

4,41

Kvalitetsjusterade levnadsår

5,84

3,14

2,7

Kostnad per vunnet levnadsår

468 842 kr

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår

567 583 kr
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Företagets känslighetsanalyser
Av de känslighetsanalyser som företaget genomfört är val av tidshorisont den parameter som
påverkar resultatet mest.
Tabell 18. Företagets känslighetsanalys (om inte annat anges är parametrarna diskonterade)
Parameter
Scenario
Δkostnader
ΔQALY Kostnad per
vunnet QALY
Tidshorisont

10 år
20 år

1 330 741 kr
1 460 843 kr

1,21
2,19

1 104 027 kr
668 042 kr

Extrapoleringsfördelningar

PFS-extrapoleringsfördelningar
Keytruda-arm: exponential
Sutent-arm: exponential
OS-extrapoleringsfördelningar
Keytruda-arm: exponential
Sutent-arm: exponential
TOT- extrapoleringsfördelningar
Keytruda: Weibull
Inlyta: Exponential
Sutent: Exponential

1 454 294 kr

2,07

701 268 kr

PFS-extrapoleringsfördelningar
Keytruda-arm: Log-normal
Sutent-arm: exponential
OS-extrapoleringsfördelningar
Keytruda-arm: exponential
Suntent-arm: exponential
TOT- extrapoleringsfördelningar
Keytruda: Weibull
Inlyta: Lognormal
Sutent: Exponential
Tillståndsbaserade nyttovikter
baserade på KN426,
behandlingsspecifika
Tillståndsbaserade nyttovikter
baserade på KN426,
ej behandlingsspecifika
(ej justerade för behandlingsrespons)
Tillståndsbaserade nyttovikter
baserade på KN426,
ej behandlingsspecifika
(justerade för behandlingsrespons)
Tillståndsbaserade nyttovikter
baserade på KN426, ej behandlingsspecifika (på/av behandling)
Tillståndsbaserade nyttovikter
baserade på Tivozanib NICE
submission (TA512),
ej behandlingsspecifika
Tillståndsbaserade nyttovikter
baserade på pazopanib NICE
submission (TA212),
ej behandlingsspecifika
Inga kostnader för efterföljande
behandling
Efterföljande behandling baserad på
KN426
Inget behandlingstopp för behandling med Keytruda

1 811 076 kr

2,7

670 953 kr

1 532 052 kr

2,63

582 410 kr

1 532 052 kr

2,54

603 794 kr

1 532 052 kr

2,55

601 440 kr

1 532 052 kr

2,49

614 675 kr

1 532 052 kr

2,15

711 094 kr

1 532 052 kr

1,98

775 251 kr

1 730 837 kr

2,7

641 227 kr

1 477 308 kr

2,7

547 302 kr

2 582 378 kr

2,7

956 699 kr

Nyttovikter

Efterföljande
behandling

Stoppregel
(Keytruda)
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TLV:s grundscenario
Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår i TLV:s grundscenario till cirka 1,42
miljoner kronor.
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario:
• Keytruda + Inlyta jämförs med Votrient
• Fram till sex och ett halvt år från behandlingsstart är sannolikheten för mortalitet
lägre i Keytruda-armen jämfört med Votrient-armen. Därefter är risken för mortalitet
densamma i båda behandlingsarmarna
• Tillståndsbaserade och åldersjusterade nyttovikter
o I PFS, ej behandlingsspecifika baserade på EQ-5D-3L-data från progressionsfria patienter i KN426
o I PD, ej behandlingsspecifika baserade på EQ-5D-3L-data från progredierade
patienter i KN426
• Annan styrka på Inlyta (5 mg) jämfört med i företagets analys (7 mg)
• Administreringskostnad för såväl Keytruda som Opdivo uppgår till 4 793 kronor

Tabell 19. TLV:s grundscenario (Om inte annat anges är parametrarna diskonterade)

Keytruda + Inlyta
Läkemedelskostnader
Övriga sjukvårdskostnader

Totala kostnader

pazopanib Ökning/Minskning

1 951 118 kr

370 213 kr

1 580 905 kr

962 319 kr

915 171 kr

47 148 kr

2 913 437 kr 1 285 384 kr

1 628 052 kr

Progressionsfria levnadsår (odiskonterade)

1,80

1,32

0,48

Totala levnadsår (odiskonterade)

6,34

4,46

1,88

Kvalitetsjusterade levnadsår

4,15

3,00

1,15

Kostnad per vunnet levnadsår

1 065 130 kr

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår

1 419 833 kr
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TLV:s känslighetsanalyser
Känslighetsanalyserna som återfinns i tabellen nedan indikerarar att TLV:s grundscenario
generellt inte är särskilt känsligt för justering av enskilda parametrar. I dessa analyser
beaktas dock varken stoppregeln eller priset för Keytruda. I vilken omfattning dessa två
parametrar driver resultatet presenteras i nästkommande avsnitt.
Tabell 20. TLV:s känslighetsanalys (Om inte annat anges är parametrarna diskonterade)

ΔQALY:s

Kostnad per
vunnet QALY

1 627 813 kr

1,15

1 421 074 kr

19 år

1 624 690 kr

1,13

1 439 585 kr

9 år

1 581 694 kr

0,9

1 765 518 kr

Log-logistisk i båda
behandlingsarmarna
Lognormal i båda behandlingsarmarna
Weibull i båda behandlingsarmarna
Exponential i båda
behandlingsarmarna
Log-logistisk i båda
behandlingsarmarna
Weibull i båda behandlingsarmarna
Exponential

1 636 820 kr

1,14

1 430 163 kr

1 653 085 kr

1,14

1 451 856 kr

1 641 430 kr

1,14

1 438 377 kr

1 636 717 kr

1,21

1 356 016 kr

1 640 313 kr

1,21

1 358 213 kr

1 593 124 kr

0,9

1 768 867 kr

1 619 483 kr

1,15

1 412 360 kr

Log-logistisk

1 809 931 kr

1,15

1 578 450 kr

Weibull

1 608 431 kr

1,15

1 402 721 kr

Dosintensitet för första linjens
behandling
Dosintensitet för efterföljande
behandling
Dosintensitet för såväl första
linjens behandling som
efterföljande behandling
Nyttovikter

100%

1 695 524 kr

1,15

1 478 676 kr

100%

1 611 306 kr

1,15

1 405 228 kr

100%

1 678 778 kr

1,15

1 464 071 kr

baserade på tid till dödsfall

1 628 052 kr

1,21

1 342 084 kr

OS-HR = 1

10 år

1 681 918 kr

1,52

1 106 818 kr

12,5 år

1 712 703 kr

1,73

991 110 kr

Aldrig

1 807 529 kr

2,33

774 178 kr

Ökning 50%

1 555 635 kr

1,15

1 356 677 kr

Minskning 50%

1 700 470 kr

1,15

1 482 988 kr

Parameter

Känslighetsanalys

Tidshorisont

29 år

Extrapoleringsfördelning PFS

Extrapoleringsfördelning OS

Extrapolering av TOT

Kostnad efterföljande
behandling
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Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
Läkemedelskostnaderna för Keytruda är en drivande parameter i modellen. Keytruda
omfattas av ett sekretessbelagt avtalat pris som TLV inte har tillgång till. För att tydliggöra
hur en förändring av priset påverkar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår har
TLV genomfört ett antal modellanalyser där olika prisnivåer tillämpas. En annan parameter
som har stor inverkan på resultatet är hur länge patienter behandlas med Keytruda, det vill
säga huruvida ett behandlingsstopp tillämpas. I tabellen nedan justeras såväl priset på
Keytruda som behandlingslängden (genom tillämpning av behandlingsstopp vid olika
tidpunkter).
Tabell 21. Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår justerat efter prisnivå och behandlingslängd

Behandlingsstopp för behandling med
Keytruda efter:

Procent av företagets pris, Keytruda
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2 år

1,42

1,31

1,20

1,09

0,97

0,86

0,75

0,64

0,53

0,42

0,31

3 år

1,70

1,56

1,43

1,29

1,15

1,01

0,88

0,74

0,60

0,46

0,33

4 år

1,90

1,74

1,59

1,43

1,28

1,12

0,96

0,81

0,65

0,50

0,34

5 år

2,03

1,86

1,69

1,53

1,36

1,19

1,02

0,85

0,69

0,52

0,35

6 år

2,12

1,94

1,77

1,59

1,41

1,24

1,06

0,89

0,71

0,53

0,36

7 år

2,19

2,01

1,82

1,64

1,46

1,27

1,09

0,91

0,73

0,54

0,36

8 år

2,23

2,05

1,86

1,67

1,49

1,30

1,11

0,93

0,74

0,55

0,36

9 år

2,27

2,08

1,89

1,70

1,51

1,32

1,13

0,94

0,75

0,56

0,37

10 år

2,29

2,10

1,91

1,72

1,52

1,33

1,14

0,95

0,75

0,56

0,37

Osäkerhet i resultaten
TLV bedömer att osäkerheten i resultatet är hög. Osäkerheten i resultatet är främst kopplad
till behandlingstid, kvarstående effekt, och extrapolerade data.
I TLV:s, och företagets grundscenario, tillämpas en stoppregel för behandling med Keytruda
efter två år, vilket är i linje med protokollet i KN426. Huruvida denna stoppregel kommer att
tillämpas i den kliniska vardagen är enligt TLV:s bedömning osäkert. Avseende kvarstående
effekt har företaget antagit att den initiala effektfördelen som uppstår vid behandling med
Keytruda + Inlyta jämfört med Votrient, kvarstår i över 20 år. TLV har istället antagit att
effektfördelen endast kvarstår i sex och ett halvt år från behandlingsstart (för motivering se
avsnitt 3.2.1). Utifrån tillgängligt data är det inte möjligt att verifiera vare sig företagets eller
TLV:s antagande eftersom uppföljningstiden i KN426, åtminstone för tillfället, är relativt
kort. Ett resultat av att uppföljningstiden är relativt kort är att över 70 procent av patienterna
i KN426 var vid liv i tillämpat datauttag och med anledning av detta är analysen i hög grad,
avseende överlevnad, baserad på extrapolerade data.

3.3 Budgetpåverkan
Företaget har angett att den uppskattade försäljningen av Keytruda under 2020 för denna
indikation kommer att uppgå till cirka [-----] kronor.
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3.4 Samlad bedömning av resultaten
TLV:s analyser inkluderar jämförelser med både Opdivo + Yervoy och Votrient. Jämförelsen
med Opdivo + Yervoy har genomförts utifrån antagandet att effekten av Keytruda + Inlyta är
jämförbar med den av Opdivo + Yervoy (se avsnitt 2.4.2). Med anledning av detta har TLV
tillämpat en kostnadsminimeringsanalys. Jämförelsen med Votrient är baserad på den direkt
jämförande studien KN426. För analysen mot Votrient har TLV tillämpat en kostnadsnyttoanalys.
I TLV:s kostnadsminimeringsanalys framkommer det att behandlingskostnaderna för
Keytruda + Inlyta överstiger behandlingskostnaderna för Opdivo + Yervoy, givet att behandlingstiden är längre än ett halvår men kortare än fem år. Detta trots att det för Keytruda
tillämpas ett behandlingsstopp. Motsvarande behandlingsstopp tillämpas inte för Opdivo.
Däremot fortlöper behandling med Yervoy bara under några månader. I jämförelsen med
Votrient uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, i TLV:s grundscenario, till
cirka 1,42 miljoner kronor.
Båda analyserna omfattas av hög osäkerhet men av olika skäl. Jämförelsen med Opdivo +
Yervoy är baserad på antagandet om jämförbar effekt. Detta antagande är i sin tur baserat på
indirekta analyser vilka generellt omgärdas av osäkerhet. En direkt jämförande studie mellan
Keytruda + Inlyta och Opdivo + Yervoy skulle kunna omkullkasta antagandet om jämförbar
effekt, vilket i sin tur skulle kunna innebära att kostnadsminimeringsanalysen inte längre blir
relevant. Jämförelsen med Votrient är visserligen baserad på en direkt jämförande studie,
men omgärdas istället av andra osäkerheter. Det är osäkert huruvida tillämpad stoppregel för
behandling med Keytruda kommer att tillämpas i svensk klinisk praxis. Vidare är analysen
med avseende på överlevnad i hög grad baserad på extrapolerade data. Förutom nämnda
osäkerheter föreligger det även andra osäkerheter.

4 Utvärdering från myndigheter i andra länder
Den kanadensiska HTA-myndigheten, CADTH, har gjort bedömningen att kombinationen
Keytruda + Inlyta rekommenderas för den aktuella indikationen om kostnadseffektivitet nås.
Vid tillfället för beslutet bedömdes kostnaderna som för höga i relation till den kliniska
effekten.
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