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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 ef-
ter 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 regionerna har upphandlat en 
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV 
(ej sekretessbelagt).   
 
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris an-
vänds 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.  

 
 
 



 

iv 
 

 
 
TLV:s bedömning och sammanfattning 

 

• Myelom (multipelt myelom) är en malign tumörsjukdom i benmärgen. 600 nya fall 
diagnostiseras i Sverige varje år. Medianålder vid diagnos är 72 år.  
 

• Den aktuella utvärderingen avser Abecma (idekabtagen-vikleucel) för behandling av 
vuxna med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare 
behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare 
och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste 
behandlingen. 

 

• Abecma är en chimär antigenreceptor (CAR)-T-cellsbehandling. Patientens T-celler re-
nas fram ur blodet och modifieras på genetisk väg så de uttrycker en receptor riktad 
mot proteinet B-cellsmognadsantigen (BCMA) som uttrycks i höga nivåer på ytan av 
myelomcellerna, varefter T-cellerna återförs till patienten. Antigenspecifik aktivering 
av Abecma leder till att CAR-T-cellerna dödar cancercellerna. 

 

• TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet är standardbehandling (SOC), 
vilket i den hälsoekonomiska modellen representeras av en korg av olika behandlingar. 

 

• Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av den enarmade fas 2-
studien KarMMa-1. Resultaten från denna studie har jämförts indirekt i en matchad 
jämförelse med registerdata från studien NDS-MM-003 av patienter behandlade med 
standardbehandling. 

 

• Enligt de matchade indirekta jämförelserna förelåg en statistiskt signifikant bättre ef-
fekt av Abecma avseende overall response rate (ORR), progressionsfri överlevnad 
(PFS) och total överlevnad (OS).  

 

• Priset per patient för Abecma som används i den hälsoekonomiska modellen är 

3 565 000 kronor för en engångsinfusion. 

 

• Osäkerheten i kostnadseffektivitetsresultaten är mycket hög och rör främst långtidsö-

verlevnad. 

 

• TLV presenterar ett grundscenario i vilket patienten lever 1,8 år längre (odiskonterat) 

än om patienten hade behandlats med standardbehandling (1,2 vunna diskonterade 

QALYs). Kostnaden per vunnet QALY vid det angivna priset för Abecma är i det sce-

nariot 2,8 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 Medicinskt underlag 

1.1 Multipelt myelom1 

Myelom (multipelt myelom) är en malign tumörsjukdom i benmärgen. I benmärgen finns 
bland annat plasmaceller, en typ av vita blodkroppar. Vid myelom tumör omvandlas en plas-
macell och förökar sig sedan i benmärgen. De maligna plasmacellerna producerar oftast mo-
noklonalt immunglobulin som kan detekteras i serum eller urin, så kallad M-komponent. 
Myelom karaktäriseras av infiltration av plasmaceller i benmärgen.  
 
Myelomcellerna producerar cytokiner som orsakar nedbrytning av skelettet, vilket leder till 
skelettsmärtor som är den viktigaste sjukdomsmanifestationen och det vanligaste debutsym-
tomet. En följd av benmärgsinfiltrationen är störd blodnybildning, med anemi som följd. En 
annan följd av benmärgsinfiltrationen är nedsättning av immunförsvaret, vilket kan resultera 
i återkommande bakteriella infektioner. Myelom kan också orsaka njursvikt.  
 
I regel är sjukdomsprogressen långsam och myelomsjukdomen kan vara asymtomatisk 
(smoldering myeloma) i flera år innan symtom tillstöter. Sjukdomen upptäcks inte sällan av 
en slump i samband med annan provtagning, då 14 procent av myelompatienterna har asym-
tomatiskt myelom vid diagnos. Sjukdomen föregås sannolikt alltid av ett stadium med M-
komponent utan tecken till myelom, så kallad MGUS (monoklonal gammopati av oklar signi-
fikans).  
  
Utredningen vid misstänkt myelom inkluderar provtagning från blod och urin, benmärgsun-
dersökning samt bilddiagnostik (datortomografi eller röntgen av skelettet). Patientrelaterade 
prognosfaktorer av betydelse för prognosen är ålder, tumörbörda, komorbiditet, nedsatt 
njurfunktion, allmäntillstånd och tolerabilitet för myelombehandling. Vissa cytogenetiska av-
vikelser (kromosomförändringar) försämrar prognosen. 
 
Myelom är näst efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen i Sverige . Inci-
densen är cirka 6 per 100 000 invånare och år, vilket innebär att cirka 600 nya fall diagnosti-
seras i Sverige varje år. Sjukdomen utgör cirka 1 procent av alla tumörer och 15 procent av 
alla hematologiska tumörer. Myelom är ovanligt före 40-årsåldern och antalet nya fall ökar 
snabbt med stigande ålder. Medianålder vid diagnos är 72 år.  
 
Ålder vid diagnos inverkar på överlevnad vid myelom. Låg ålder vid diagnos förknippas med 
längre överlevnad. Medianöverlevnad efter diagnos är cirka 8,6 år för patienter 65 år och 
yngre. För patienter över 65 år är medianöverlevnaden cirka 3,3 år.  
 

1.2  Läkemedlet 

Abecma innehåller idekabtagen-vikleucel, som utgörs av patientens egna T-celler som har mo-
difierats genetiskt. Läkemedlet fick marknadsgodkännande i Europa den 18 augusti 2021. 
Abecma är klassat som särläkemedel. 

 Indikation 

Abecma är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande och refraktärt multipelt my-
elom som fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, 
en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression 
vid den senaste behandlingen. 

 
1 Nedanstående medicinska sammanfattning baseras på det nationella vårdprogrammet för myelom (Regionala cancercentrum i 
samverkan Myelom, Nationellt vårdprogram 2021-04-27), delar av texten är hämtad i sin helhet. 
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 Verkningsmekanism 

Abecma är en chimär antigenreceptor (CAR)-T-cellsbehandling som inriktar sig på B-cellmog-
nadsantigen (BCMA), som uttrycks på ytan av normala och maligna plasmaceller. Patientens 
T-celler renas fram ur blodet och modifieras på genetisk väg så att de uttrycker en receptor 
riktad mot BCMA på myelomcellerna, varefter de återförs till patienten. Antigenspecifik akti-
vering av Abecma leder till CAR-positiv T-cellsproliferation, cytokinsekretion och efterföljande 
cytolytisk avdödning av BCMA-uttryckande celler. 

 Dosering/administrering 

Abecma-behandling ska påbörjas under ledning av och övervakas av sjukvårdspersonal med 
erfarenhet av behandling av hematologiska maligniteter och som har utbildats för admini-
strering och hantering av patienter som behandlas med Abecma. 
 
Dosering 
 
Abecma är endast avsett för autolog användning. Tillverkning och frisläppande av Abecma 
tar vanligtvis ca 4-5 veckor. 
 
Behandlingen består av en enkeldos för infusion som innehåller en dispersion av CAR-posi-
tiva viabla T-celler i en eller flera infusionspåsar. Måldosen är 420 x 106 CAR-positiva viabla 
T-celler inom intervallet 260-500 x 106.  
 
Förbehandling (lymfocytreducerande kemoterapi) 
En lymfocytreducerande kemoterapi bestående av cyklofosfamid 300 mg/m2 intravenöst (IV) 
och fludarabin 30 mg/m2 IV ska administreras i 3 dagar.  
 
Abecma ska administreras 2 dagar efter avslutad lymfocytreducerande kemoterapi, men sen-
ast efter 9 dagar. Tillgängligheten av Abecma måste bekräftas innan den lymfocytreducerande 
kemoterapin påbörjas. Vid en fördröjning på mer än 4 veckor mellan avslutad lymfocytredu-
cerande kemoterapi och infusion, ska patienten återbehandlas med lymfocytreducerande ke-
moterapi innan Abecma ges. 
 
Övervakning efter infusion 

• De första 10 dagarna efter infusionen ska patienterna övervakas på en kvalificerad 
behandlingsklinik avseende tecken och symptom på cytokinsfrisättningssyndrom 
(CRS), neurologiska händelser och andra toxiciteter. 

• Efter de första 10 dagarna ska övervakningen av patienten ske enligt läkarens om-
döme. 

• Patienter bör instrueras att hålla sig i närheten av den kvalificerade behandlings-
kliniken (inom 2 timmars resa) under minst 4 veckor efter infusionen. 

 
Administreringssätt 
 
Abecma är endast avsett för intravenös användning. 
 
 

1.3 Behandling 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

 
Behandlingsrekommendationerna nedan är, om inget annat anges, tagna från det nationella 
vårdprogrammet för myelom, kapitel 13 (behandling av återfall)2. 

 
2 Regionala cancercentrum i samverkan Myelom, Nationellt vårdprogram 2021-04-27 
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I behandlingsstudier används ofta begreppet relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) 
som egentligen omfattar tre grupper: 1) återfall utan refraktär sjukdom, 2) återfall med refrak-
tär sjukdom samt 3) primärt refraktär sjukdom. Patienter som recidiverar inom 60 dagar efter 
avslutad behandling som givit minst minimal response (MR) räknas som refraktär sjukdom 
men utesluter inte att man kan försöka återstarta behandling om andra alternativ saknas. 
 
Återfall definieras av ökning av: M-komponent eller BJ proteinuri eller fria lätta kedjor i serum 
(biokemiskt återfall) och/eller nya eller ökande osteolytiska skelettförändringar, hyper-
kalcemi, anemi eller andra CRAB-kriterier som man bedömer bero på myelomsjukdomen (kli-
nisk relaps). 
 
Valet av behandlingsregim vid progress är beroende av flera faktorer: 
 
Sjukdomsrelaterade: 

• Längden på föregående behandlingssvar 
• Indolent eller aggressivt återfall 
• Högriskkriterier (R-ISS) 
• Klinisk transformation med utveckling av nya sjukdomsmanifestationer som njur-

svikt, skelettsjukdom, leukopeni 
 

 Behandlingsrelaterade: 
• Antal tidigare behandlingsregimer 
• Respons på och toxicitet av tidigare regimer 
• Parenteral eller peroral behandling 
• Tidigare högdosbehandling med stamcellsstöd (ASCT) (sparade stamceller) 

 
 Patientrelaterade: 

• Benmärgsreserv 
• Perifer neuropati eller annan toxicitet, t.ex. DVT 
• Ålder, komorbiditet, t.ex. njursvikt, hjärtsjukdom, allmäntillstånd etc. 
• Livskvalitet och patientönskemål 

 
 
 
I första hand rekommenderas kombinationsbehandlingar inkluderande anti-CD38-antikropp 
om det inte använts tidigare eller kombinationsbehandling med 3 eller flera preparat ur olika 
preparatgrupper. Om ett peroralt alternativ önskas kan ixazomib/lenalidomid/dexametason 
(IRD) övervägas. I tabellen nedan (Tabell 1) anges möjliga kombinationsbehandlingar. 
 
Vid första återfall till äldre, sköra patienter, med lång första respons, icke aggressivt recidiv 
och som inte förväntas tolerera aggressiv behandling, rekommenderas kombination av två lä-
kemedel. Tillgängliga kombinationer är lenalidomid/dexametason (Rd), bortezomib/dexame-
tason (Vd), karfilzomib/dexametason (Kd), daratumumab/dexametason (Dd) och 
pomalidomid/dexametason (Pd). TLV:s kliniska expert kommenterar att även om det i vård-
programmet står ”vid första återfall” kan denna rekommendation appliceras även i senare lin-
jer. 
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Tabell 1. Trippelbehandlingar vid återfall i MM rekommenderade i det nationella vårdprogrammet. 

 
 
I vårdprogrammet nämns också följande behandlingar, som monoterapi eller del av kombinat-
ionsbehandlingar: bendamustin, VTD-PACE, talidomid, panabinostat, venetoclax, CAR-T-cel-
ler och BiTE, selinexor, belantamab mafodotin och elotuzumab.  
 
 
Rekommendation vid återfall efter flera linjers behandling 
 
Överväg inklusion i kliniska läkemedelsprövningar. 
 
Man kan med fördel upprepa tidigare framgångsrik behandling. Hos patienter som fått flerta-
let behandlingslinjer och där sjukdomen är avancerad bör fokus läggas på livskvalitet. Hos pa-
tienter med flera återfall inom 2 år efter diagnos är prognosen dålig. Patienter med progress 
på lenalidomid, pomalidomid, bortezomib, karfilzomib och daratumumab kan vara kandidater 
för kliniska studier med nya läkemedel eller bendamustin, VTD-PACE. 
 
Vid FISH-avvikelse t(11:14) kan venetoclax i kombination med bortezomib övervägas vid åter-
fall när godkända alternativ saknas. 
 
Kontakta en myelomexpert angående möjligheten att behandla med icke-registrerade läkeme-
del. Ompröva behandlingen tidigt och byt preparatgrupp (++). 
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 Jämförelsealternativ 

 
Företaget har sammanfattningsvis angett följande avseende val av relevant jämförelsealterna-
tiv. 
 
Behandling av MM är indicerat när kliniska symptom föreligger. De svenska nationella riktlin-
jerna för behandling av MM omfattar behandling av nydiagnosticerad MM och av RRMM. För 
patienter med RRMM beror valet av behandling på flera faktorer såsom sjukdomsrelaterade (t 
ex indolent eller aggressiv relaps etcetera) eller patientrelaterade faktorer (t ex ålder eller ko-
morbiditet). Dessutom är det viktigt att beakta behandlingsrelaterade faktorer, nämligen  

• Svar på och toxicitet vid tidigare behandlingar 

• Parenteral eller peroral behandling 

• Tidigare högdosbehandling med ASCT 
 
I andra linjen och senare rekommenderas trippelkombinationsbehandling för patienter som 
är i stånd att tolerera detta. De svenska rekommendationerna (Nationellt vårdprogram my-
elom) listar 11 trippelkombinationsbehandlingar. 
 
NT-rådet har utvärderat tre trippelkombinationsbehandlingar vid RRMM. För närvarande re-
kommenderas endast DVd (daratumumab-bortezomib-dexametason) för patienter med 
RRMM som har erhållit minst en tidigare behandling. 
 
Information om vilka behandlingar som används i svensk klinisk praxis har införskaffats av 
företaget i två fristående intervjuer under 2020 (med en klinisk expert vid vart tillfälle) och en 
enkät (ITEMISE) där ytterligare tio svenska kliniska experter gav input vad gäller behand-
lingar i Sverige. Företaget identifierade ett antal ytterligare trippelkombinationer utöver de 
som ingår i vårdprogrammet. Detta understryker heterogeniteten vad gäller behandlingar som 
används för RRMM-patienter som återfaller efter flera tidigare linjers behandling. 
 
Som framgår ovan är det inte möjligt att peka ut en enstaka behandlingsregim som standard-
behandling (och jämförelsealternativ till ide-cel) baserat på den mångfald av trippelkombinat-
ionsbehandlingar som ingår i vårdprogrammet och som identifierats av svenska kliniska 
experter. Ide-cel jämförs därför med en kombination av behandlingar som för närvarande an-
vänds rutinmässigt i klinisk praxis, och som identifierades i studien NDS-MM-003. 
 
De relevanta jämförelsealternativen till ide-cel är därför enligt företaget följande. De ingår med 
en tredjedel var i företagets förslag till korg av behandlingar. 
 

• DPd (daratumumab-pomalidomid-dexametason) 

• KPd (karfilzomib-pomalidomid-dexametason) 

• KCd (karfilzomib-cyklofosfamid-dexametason) 
 
 
TLV:s diskussion 
 
TLV finner, efter att ha konsulterat den kliniska experten, att majoriteten av patienterna i Sve-
rige som får behandling i 4:e linjen har blivit exponerade för bortezomib, lenalidomid och da-
ratumumab. Eftersom behandling vid relaps oftast ges tills progress har patienterna även blivit 
refraktära mot ovannämnda läkemedel. Patienter som inte blivit tidigare exponerade för kar-
filzomib och pomalidomid får behandling baserad på ett av dessa två läkemedel. Ett annat al-
ternativ i denna patientpopulation är cytostatikabehandling. Experten påpekar att valet av 
behandling baseras på flera faktorer såsom tidigare effekt/toxicitet av behandling, komorbidi-
tet, performance status, ålder, patientens egna preferenser (peroral vs parenteral behandling) 
m.m.  
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Två av de tre kombinationer som företaget för fram som jämförelsealternativ, DPd och KPd, 
ingår inte i vårdprogrammet och har inte bedömts av NT-rådet. Vad gäller DPd säger företagets 
expert att det är kliniskt relevant i Sverige, men i andra linjen. Inte heller omnämns DPd och 
KPd bland svaren i företagets enkät ITEMISE. Enligt TLV:s kliniska expert används dessa 
kombinationer endast undantagsvis, även om regionala variationer inte kan uteslutas. Enligt 
TLV:s kliniska expert är kombination med daratumumab inte ett relevant jämförelsealternativ 
till Abecma. Daratumumab ges som behandling i ett tidigare skede av sjukdomen och fram till 
refraktäritet. TLV utesluter därför daratumumabkombinationen ur behandlingskorgen. 
 
Ett generellt påpekande av experten är att det är väldigt svårt att ge en specifik rekommendat-
ion vid sena återfall. Kombinationsbehandlingar som identifierats av företaget kan bli aktuella 
vid sen relaps. Vetenskaplig evidens saknas dock eftersom de är studerade i tidig relaps (oftast 
efter en till tre tidigare linjer) hos patienter som inte är trippelrefraktära. 
 
Experten angav att då denne bedömer att patienter som kommer att bli aktuella för behandling 
med ide-cel får vara i god performance status, ha väl bevarad organfunktion och icke-signifi-
kant komorbiditet är det rimligt att jämförelsealternativ är mer intensiva behandlingar, alltså 
företrädesvis trippelkombinationer eller intensiv cytostatikabehandling. Val av alternativ be-
handling beror även på hur tungt tidigare behandlad patienten är, alltså om man är trippel-, 
quad- eller pentarefraktär. En rimlig fördelning mellan olika behandlingar bedöms av experten 
vara följande: 
 
Karfilzomibbaserade alternativ 40%: KCd (30%) och Kd (10%) 
Pomalidomidbaserade alternativ 40%: PVd (15%), PCd (15%) och Pd (10%) 
VTD-PACE: 10% 
Bendamustin (singel eller i kombination med bortezomib, steroider): 10% 
 
Procentsiffrorna baseras endast på patienter som skulle bli aktuella för behandling med ide-
cel, alltså inte på patienter som skulle få mindre intensiv behandling på grund av ålder, dålig 
performance status, komorbiditet etc. (som utgör en signifikant andel av patienterna i senare 
behandlingslinjer). Ifall andra BCMA-riktade behandlingsalternativ blir tillgängliga kommer 
även de att utgöra ett viktigt behandlingsalternativ. 
 
Med hänvisning till ovanstående bad TLV företaget att presentera en mer relevant korg av jäm-
förelsealternativ. Företaget inkom med följande fördelning: 
 
KCd (50%), PVd (25%), PCd (25%) 
 
TLV noterar att den nya justerade korgen består av samma trippelkombinationer som TLV:s 
expert bedömde vara relevanta, och med samma relativa fördelning dem emellan som experten 
angav. Däremot tar företagets nya korg inte i beaktande den andel patienter som experten be-
dömer idag behandlas med dubbelkombinationer eller cytostatika. Cytostatikabehandling var 
även enligt experten, utöver karfilzomibbaserad respektive pomalidomidbaserad behandling, 
vanlig i den studie av real-world data från behandling med standard of care3 som företaget 
använder i effektjämförelsen med ide-cel.  TLV bedömer dock att den justerade korgen, i relat-
ion till syftet att uppskatta kostnaden för jämförelsealternativet, utgör en godtagbar fördelning 
av behandlingar.  
 
Sammanfattningsvis instämmer TLV i det företaget anför avseende vårdprogrammets rekom-
menderade behandling med trippelkombination, att flera olika trippelkombinationer används 
och att det inte baserat på vårdprogrammet går att utse en viss enskild kombination som rele-
vant jämförelsealternativ. TLV bedömer mot denna bakgrund att det är mest passande att an-
vända en korg av behandlingar som relevant jämförelsealternativ. 

 
3 Jagannath S, Lin Y, Goldschmidt H, Reece D, Nooka A, Senin A, et al. KarMMa-RW: comparison of idecabtagene vicleucel with 
real-world outcomes in relapsed and refractory multiple myeloma. Blood Cancer J. 2021 Jun 18;11(6):116. 
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Tabell 2. Korg av behandlingar enligt TLV:s expert och justerad korg  (relevant jämförelsealternativ) 

 
 
 
 

TLV:s bedömning: Relevant jämförelsealternativ utgörs av standardbehandling (standard 
of care). I den hälsoekonomiska kalkylen representeras denna av en korg av följande behand-
lingar och med följande sammansättning: KCd (50%), PVd (25%), PCd (25%). 

 
 
 
 

1.4 Klinisk effekt och säkerhet 

 Kliniska studier 

 
Data har rapporterats från två kliniska studier av ide-cel: 
 

• CRB-401: en fas 1-studie med en doseskaleringsfas och en dosexpansionsfas. I stu-

dien ingick 62 patienter som behandlades med ide-cel efter att tidigare ha behandlats 

med tre klassers terapi. I dosexpansionsfasen ingick dessutom kravet att patienterna 

skulle vara refraktära mot den senaste behandlingen. 

• KarMMa (KarMMa-1): en pivotal, enarmad fas 2-studie. I studien ingick 128 pati-
enter som behandlades med ide-cel efter att tidigare ha behandlats med tre klassers 

terapi och som var refraktära mot den senaste behandlingen. 
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KarMMa-1 
 
Metod 
 
KarMMa-14  är en pågående, multicenter, öppen, fas 2-studie hade som mål att utvärdera effekt 
och säkerhet av ide-cel hos patienter med RRMM som erhållit minst tre tidigare behandlingar, 
inklusive en IMiD, en PI och en anti-CD38 antikropp, och som var refraktära mot den senaste 
behandlingen. Från studien exkluderades patienter med CNS-engagemang av myelom, pati-
enter som tidigare erhållit behandling riktad mot BCMA, allogen SCT eller föregående gente-
rapibaserad behandling eller annan behandling med genetiskt modifierade T-celler. Man 
exkluderade även patienter med CNS-sjukdom (t ex anfallssjukdomar), patienter med bris-
tande organfunktion hos lever, njure, benmärg, hjärta och lungor samt patienter med på-
gående immunsuppressiv behandling. 
 
Studien bestod av tre perioder (se nedanstående figur 1): 

• Före behandling (screening, leukaferes och vid behov bryggande behandling) 

• Behandling (lymfocytreducerande kemoterapi5 (LDC6) och infusion av ide-cel) 

• Efter behandling (monitorering och uppföljning) 

 

 

Figur 1. KarMMa-1 studiedesign 

 
 
Efter screening inkluderades patienter som uppfyllde inklusionskriterierna i studien. De 
patienter som var aktuella att inkludera utgör en grupp där det är viktigt att snabbt påbörja 
behandling. När man valde ut vilka patienter som skulle inkluderas i studien, i takt med att 
en tillverkningsmöjlighet blev tillgänglig, tilldelades denna den patient som bedömdes ha 

 
4 Munshi NC, Anderson LD Jr, Shah N, Madduri D, Berdeja J, Lonial S, et al. Idecabtagene Vicleucel in Relapsed and Refractory 
Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2021 Feb 25;384(8):705-716. 
5 Cyklofosfamid och fludarabin 
6 Lymphodepleting chemotherapy 
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det största medicinska behovet och som uppfyllde inklusionskriterierna. Efter inklusion i 
studien genomgick patienterna leukaferes. Detta skulle ske ca 4-5 veckor innan den plane-
rade behandlingen med ide-cel. Under den mellanliggande perioden kunde patienter er-
hålla bryggande anti-myelombehandling om prövaren så ville. Den sista dosen bryggande 
behandling gavs ≥14 dagar före LDC. Bryggande behandlingar som tilläts inkluderade kor-
tikosteroider, alkylerare, IMiDs, PIs och/eller monoklonala anti-CD38 antikroppar som 
monoterapi eller i kombination. Av de 128 patienter som behandlades med ide-cel erhöll 
de flesta (87,5 %) bryggande behandling enligt prövarens val för att hålla sin cancer under 
kontroll. 
 
Behandlingsfasen bestod av LDC (fludarabin plus cyklofosfamid) administrerad under tre 
dagar (dag -5 till -3), följt av två dagars vila varefter ide-cel gavs dag 0. Ide-cel administre-
rades som en intravenös infusion (med ett möjligt fönster om sju dagar för patienter som 
inte uppfyllde kriterierna dag 0) med en måldos på 150, 300 eller 450 x 106 CAR-T positiva 
T-celler. (Dosen var avsedd att manipuleras på platsen för behandlingen. Så kommer inte 
att ske för den kommersiella produkten, som kommer att sändas till behandlande klinik i 
den dos som är avsedd att administreras.) Den faktiska dos en patient erhöll skulle vara 
inom intervallet 150 x 106 till 540 x 106 CAR-positiva T-celler (d.v.s. 20% mer än dosen 450 
x 106). Baslinjeutvärdering skulle ske inom 72 timmar efter påbörjad LDC. 
 
[--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------]. Patienterna skulle utvärderas med avseende på behand-
lingssvar, säkerhet och hälsorelaterad livskvalitet. Bedömningar av effekten gjordes varje 
månad eller månad 1, 3 och 6 (t. ex. benmärgsbiopsi, scans för extramedullär sjukdom) 
från månad 1 till månad 6 och var tredje eller var sjätte månad därefter. Bedömningar av 
säkerhet och livskvalitet gjordes också varje månad från månad 1 till månad 6 och därefter 
var tredje månad fram till 24 månader. I studien krävdes att patienterna var inneliggande 
på sjukhus från dag 0 till dag 14 efter ide-cel-infusion för att monitorera möjliga biverk-
ningar i form av cytokinfrisättningssyndrom och neurotoxicitet. [-----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------]. Patienter som progredierade kunde 
behandlas med ide-cel igen om de uppfyllde de relevanta inklusionskriterierna. 
 
Studien designades baserat på vetenskaplig rådgivning från EMA och reviderades i enlighet 
med återkoppling från denna organisation. 
 
Primärt effektmått 
 

• ORR (overall response rate). Andel av patienterna som uppnådde partiellt svar el-

ler bättre enligt bedömning av en oberoende kommitté (Independent Response 

Committee) enligt IMWG:s kriterier för multipelt myelom. 

Sekundära effektmått 
 

• CR (komplett svar, complete response) 

• TTR (tid till svar; time to response) 

• DOR (svarsduration; duration of response) 

• PFS (progressionsfri överlevnad, progression-free survival) 

• OS (totalöverlevnad; overall survival) 

• Säkerhet (biverkningar) 

• HRQoL (hälsorelaterad livskvalitet; health-related quality of life) 
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I nedanstående tabell (Tabell 3) ges definitioner av de sekundära effektmåtten. 
 
 
Tabell 3. Definitioner av sekundära effektmått i KarMMa-1. 

 
 
Doser i studien 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------]. 
 
Deltagarflöde 
 
Totalt 140 patienter inkluderades i studien och tillverkningen av ide-cel lyckades för alla utom 
en patient (99%). Sammanlagt 12 av de inkluderade patienterna erhöll inte behandling med 
ide-cel. Detta inkluderade patienten för vilken tillverkningen misslyckades och en patient vars 
sjukdom progredierade. För de övriga 10 patienter som inte behandlades var orsaken dödsfall 
(n=2), biverkningar (n=1) och för de övriga p.g.a. läkarbeslut eller att patienten avbröt sitt del-
tagande i studien (se nedanstående figur 2). Således behandlades totalt 128 patienter med ide-
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cel – 4 med dosen 150 x 106, 70 med dosen 300 x 106 och 54 med dosen 450 x 106 CAR-positiva 
T-celler. 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------].  
 
Figur 2. Deltagarflöde i KarMMa-1 

 
 
 
Patientkaraktäristika vid baslinjen 
 
Baslinjekaraktäristika för de patienter som behandlades med ide-cel visas i nedanstående ta-
bell (tabell 4). 
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Tabell 4. Baslinjekaraktäristika för patienter behandlade med ide-cel i KarMMa-1. 
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Klinisk effekt 
 
Effektdata från den pivotala fas 2-studien KarMMa-1 har rapporterats för analyser utgående 
från databrytpunkter 7, 10, 13, 16 och 24 månader efter att ide-cel administrerades till den sista 
patienten som inkluderades i studien. Detta motsvarar 6, 9, 12 och 15 månader från den 
förväntade tidpunkten för ett svar hos de sista patienterna som erhöll behandling. Företagets 
ansökan baseras på data från databrytpunkten 24 månader (21 december 2020). 
 
Effektmåtten redovisas huvudsakligen för följande patientpopulationer. 
 

• Alla patienter som inkluderades i studien (n=140) 

• Alla patienter som behandlades med ide-cel (n=128) 

• Patienter som behandlades med måldosen 450 x 106 celler (n=54) 

 
Overall response rate (ORR) 
 
Studien uppnådde sitt primära mål med ORR = 73,4 % för de patienter som behandlades, vilket 
gjorde att man kunde förkasta nollhypotesen om ORR ≤50 %. Andelen behandlade patienter 
med CR, det viktigaste sekundära effektmåttet, var 32,8 % vilket medförde att även för detta 
effektmått kunde nollhypotesen om CR ≤10 % förkastas. [------------------------------------------
---------------------------------------------------]. 
 
Andelen patienter med ORR och CR var numerärt högre i gruppen som behandlades med mål-
dosen 450 x 106 celler än i alla patienter som behandlades eller inkluderades, med ORR = 81,5 
% och CR = 38,9 % (figur 3). Detta återspeglar enligt företaget att ett dosresponssamband ob-
serverades, med lägre ORR för de patienter som behandlades med 150 x 106 och 300 x 106 
celler (50,0 % respektive 68,6 %) jämfört med måldosen. Detta stöder att måldosen bör vara 
450 x 106 CAR-T-celler. Studien var dock inte designad för att ha tillräcklig statistisk styrka för 
att kunna påvisa statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna som behandlades med 
olika doser. 
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Figur 3. Best overall response i patienter behandlade med måldosen, samtliga behandlade patienter och samtliga 
inkluderade patienter. 

 
 
ORR översteg 50 % i alla undersökta subgrupper inklusive subgrupper som är svåra att be-
handla (t. ex dubbelrefraktära, pentarefraktära, hade >1 antimyelombehandlingsregim per år 
sedan diagnos, hög tumörbörda, extramedullärt plasmacytom). Detta indikerar att behand-
lingsvinster observerades oberoende av ålder, tumörbörda, om bryggande behandling gavs, 
förekomst av extramedullär sjukdom eller inte, och om patienterna erhållit >1 eller ≤1 behand-
lingsregim per år. [----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------]. 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------]. 
 
 
Svarsduration (DOR) 
 
I patienter med dokumenterat svar (PR eller bättre, n=94) var median DOR 10,9 månader och 
i gruppen med CR (n=42) var median DOR 21,5 månader. I patienter med VGPR eller bättre 
var median DOR [----------------].  
 
Tid till svar (TTR) 
 
Tiden till svar beroende på svarets djup (≥PR, ≥VGPR, ≥CR) visas i nedanstående tabell (tabell 
5). 
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Tabell 5. Tid till svar beroende på svarets djup 

 
 
Progressionsfri överlevnad (PFS) 
 
För samtliga patienter som inkluderades i studien var median PFS [---] månader. För de pati-
enter som behandlades var median PFS 8,6 månader och motsvarande siffra i de som erhöll 
måldosen var 12,1 månader. [---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------]. I nedanstående figurer (figur 4 och 5) vi-
sas Kaplan-Meierkurva för PFS beroende på dos av ide-cel respektive bästa svar. 
 
Figur 4. Kaplan-Meierkurva för progressionsfri överlevnad (PFS) beroende på dos i den behandlade populationen, 
EMA:s censureringsregler (24 månaders databrytpunkt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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Figur 5. Kaplan-Meierkurva för progressionsfri överlevnad (PFS) enligt best overall response i den behandlade 
populationen, FDA:s censureringsregler (24 månaders databrytpunkt) 

 
 
 
Totalöverlevnad (OS) 
 
För samtliga patienter som inkluderades i studien var median OS [----] månader (95 % KI, [--
------]), med OS vid 12 månader [---]%. Efter 24 månader var [---]% av patienterna vid liv. 
Median OS för behandlade patienter var 24,8 månader (95 % KI, 19,9-31,2) och OS vid 12 må-
nader var 77,8 % respektive vid 24 månader 51,4 %. Median OS för patienter behandlade med 
måldosen var [---] månader (95 % KI, [------]) och OS vid 12 månader var [----]% respektive 
vid 24 månader [---]%. I nedanstående figur (figur 6) visas Kaplan-Meierkurva för OS bero-
ende på dos av ide-cel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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Figur 6. Kaplan-Meierkurva för totalöverlevnad (OS) beroende på dos i den behandlade populationen (24 måna-
ders databrytpunkt) 

 
 
 
 
 
 
Stödjande bevisning: studien CRB-401 
 
CRB-401 är en pågående, öppen fas 1-studie som utvärderar säkerhet (primärt effektmått) och 
effekt för ide-cel hos patienter med RRMM7,8. I företagets ansökan redovisas resultaten för de 
första 62 patienterna. Studien består av två delar: en doseskaleringsfas och en dosexpansions-
fas. Patienter ≥18 års ålder med mätbar sjukdom och ECOG PS 0-1 inkluderades om de hade 
erhållit minst tre tidigare linjers behandling, inklusive en IMiD och en PI, och som var refrak-
tära mot båda dessa klasser av läkemedel. Ytterligare inklusionskriterier för doseskaleringsfa-
sen inkluderade BCMA-uttryck ≥50 % och ytterligare inklusionskriterier för 
dosexpansionsfasen inkluderade tidigare behandling med daratumumab och att patienterna 
var refraktära mot den senaste behandlingslinjen enligt IMWG:s kriterier. 
 
Patienterna genomgick förbehandling i form av lymfocytdepletion med fludarabin (30 
mg/m2/dag) och cyklofosfamid (300 mg/m2/dag) dag -5, -4 och -3, följt av infusion av ide-cel 
dag 0. Doser om 50 x 106, 150 x 106, 450 x 106 eller 800 x 106 CAR-positiva T-celler totalt (med 
±20 % marginal) testades i doseskaleringsfasen och 150 x 106 till 450 x 106 CAR-positiva T-
celler totalt testades i dosexpansionsfasen. [----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------]. 
 

 
7 Raje N, Berdeja J, Lin Y, Siegel D, Jagannath S, Madduri D, et al. Anti-BCMA CAR T-Cell Therapy bb2121 in Relapsed or Refrac-
tory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2019 May 2;380(18):1726-1737. 
8 Lin, Y., Raje, N., Berdeja, J., Siegel, D. and al., e. (2020). Idecabtagene vicleucel (ide-cel, bb2121), a BCMA-directed CAR T cell 
therapy, in patients with relapsed and refractory multiple myeloma: updated results from phase 1 CRB-401 study. The 62nd Amer-
ican Society of Hematology Annual Meeting and Exposition 2020. 

 
 
 
 
 
Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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För de 62 patienter som ingick i doseskalerings- eller dosexpansionsfasen var ORR 75,8 % och 
CR 38,7 %. Resultaten för olika effektmått i de grupper av patienter som erhöll respektive dos 
redovisas i tabellen nedan (tabell 6). 
 
 
 
Tabell 6. Behandlingssvar beroende på dos av CAR-positiva T-eller i CRB-401 

 

 
 
Företagets slutsats av resultaten från CRB-401 är att i en tungt förbehandlad population av 
patienter med RRMM visade ide-cel lovande resultat med ett dos-responsförhållande i dosin-
tervallet 150 till 450 x 106 CAR-positiva T-celler. Det var detta dos-responsförhållande som 
gjorde att protokollet i KarMMa-1 modifierades till att inkludera måldosen 450 x 106 celler. 
 
 
 
 
Oönskade händelser i de kliniska studierna 
 
Sammanfattning av säkerhetsprofilen enligt produktresumén 
 
Säkerhetsuppgifterna som beskrivs i detta avsnitt gäller exponering för Abecma i KarMMa- 
och CRB-401-studierna, där 184 patienter med recidiverande och refraktärt multipelt my-
elom fått Abecma. Mediandurationen för uppföljning var 15,5 månader. De vanligaste biverk-
ningarna inkluderade neutropeni (91,3 %), CRS (cytokinfrisättningssyndrom) 
(81,0%), anemi (70,7 %), trombocytopeni (66,8 %), infektioner - ospecificerad pato-
gen (53,8 %) och leukopeni (48,4 %).  
 
Allvarliga biverkningsreaktioner förekom hos 70,1 % av patienterna. De vanligaste, allvar-
liga biverkningarna inkluderade CRS (17,4 %), pneumoni (7,1 %), febril neutropeni (6,0 %) 
och pyrexi (6,0 %). 
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De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller 4 var neutro-
peni (88,6 %), anemi (58,2 %), trombocytopeni (53,5 %), leukopeni (45,1 %), lymfopeni 
(30,4 %), infektioner – ospecificerad patogen (17,9 %), hypofosfatemi (17,4 %) och febril neu-
tropeni (14,7 %). 
 
Oönskade händelser hos patienter behandlade med måldosen  
 
Företaget har inkommit med en separat redovisning av oönskade händelser (adverse events, 
AE) i KarMMa-01, dels för samtliga behandlade patienter (n=128), dels för patienter behand-
lade med måldosen (n=54). För gruppen av samtliga behandlade patienter överensstämmer 
resultaten i allt väsentligt med de som redovisas i produktresumén. De vanligaste AE (incidens 
>50%) var cytopenier och cytokinfrisättningssyndrom (CRS). 
 
Incidensen av AE i gruppen som behandlades med måldosen (450 x 106 CAR+ T-celler) var i 
stora drag samma som för hela den behandlade populationen, och de enda AE som hade ≥5% 
högre incidens i måldosgruppen var CRS och asteni. Incidensen av grad 3/4 AE var liknande i 
samtliga behandlade patienter och patienter behandlade med måldosen, med neutropeni den 
enda grad 3/4 AE som hade ≥5% högre incidens i måldosgruppen. Incidensen av allvarliga AE 
(serious adverse events, SAE) var liknande i hela den behandlade populationen och i måldos-
gruppen. 
 
CRS förekom hos 84% av patienterna (n=107) i den behandlade populationen och hos 96% i 
måldosgruppen (n=52). Endast sex patienter (4,7%) hade grad 3/4 CRS (tre i måldosgruppen 
och tre i gruppen av patienter som behandlades med dosen 300 x 106 CAR+ T-celler). Median-
durationen av CRS var längre efter behandling med måldosen 450 x 106 celler jämfört med 300 
x 106 celler (7 respektive 4 dagar). Användningen av tocilizumab (anti-IL-6) och kortikostero-
ider för behandling av CRS var högre i måldosgruppen jämfört med den behandlade populat-
ionen. 
 
EMA:s bedömning av säkerhetsprofilen 
 
I EPAR9 står följande i stycket om slutsatser vad gäller klinisk säkerhet: 
”Säkerhetsprofilen är överensstämmande med verkningsmekanismen och vad som är känt för 
andra CAR+ T cellsprodukter. De viktigaste biverkningarna är CRS, neurotoxicitet, cytopenier 
och infektioner. Frekvensen CRS ökar med ökande dos. Frekvensen av grad 3 eller högre CRS 
var låg och liknande vid doserna 300 x 106 och 450 x 106 CAR+ T-celler. Andelen patienter 
med neurologisk toxicitet grad 3 och 4 var också låg, och dosberoende.” ”Överlag var AE han-
terbara över dosintervallet 150 till 450 x 106 CAR+ T-celler”. 
 
 
 
TLV:s diskussion 
 
Svarsfrekvensen (ORR) i den pivotala studien KarMMa-01 bedömdes av EMA som kliniskt re-
levant och högre än vad som erhålls med nuvarande standardbehandling i denna sena behand-
lingslinje9. TLV:s kliniska expert instämmer i EMA:s bedömning av ide-cels effekt som kliniskt 
relevant, och nämner att både ORR och DOR är bättre än förväntat med dagens standardbe-
handling. 
 
En svaghet är att studien är enarmad. EMA nämner i sin utvärdering att ett begränsat antal 
patienter inkluderades, och att uppföljningstiden var kort, särskilt för OS (och i synnerhet för 
måldosen 450 x 106 CAR-T-celler). Vid den aktuella ansökan har dock en senare databrytpunkt 
använts. 
 

 
9 EMA, European Medicines Agency. Abecma European Public Assessment Report. Report date: 24 June 2021 
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TLV bedömer, efter att ha konsulterat TLV:s kliniska expert, att patienter i KarMMa-01 var 
representativa för de som kan tänkas bli aktuella för behandling med ide-cel i Sverige med 
hänsyn till refraktäritet mot tidigare behandlingar. I KarMMa-01 var ca 84% trippelrefraktära 
(alltså refraktära mot en PI, en Imid och antiCD38 antikropp).  
 
TLV bedömer vidare, efter konsultation med experten, att behandling med ide-cel innebär en 
ökad risk för allvarliga komplikationer såsom cytokinfrisättningssyndrom, ICANS och livsho-
tande infektioner och även IVA-vård. Det innebär att patienter som kommer att selekteras för 
en sådan behandling borde vara i gott allmäntillstånd och med välbevarad organfunktion för 
att kunna klara en sådan behandling. Patientpopulation i KarMMa-01 har median ålder 61 år 
(33-78 år). De exklusionkriterier som använts är gängse sådana i myelomstudier. Sammanfatt-
ningsvis skriver experten att patientpopulation i KarMMa-01 kan anses vara mestadels repre-
sentativ för patienter som kommer att bli aktuella i Sverige för behandling med ide-cel men 
sannolikt kommer även ”skörare” patienter att bli aktuella för behandling.  
 
EMA skriver också i sin utvärdering att kriterierna för att inkluderas i studien gjorde att äldre, 
skörare patienter inte ingick, och att den kliniska nyttan i sådana patienter därför inte är bevi-
sad. Dessa patienter kan enligt EMA ha svårare att tolerera behandlingen, och väntetiden från 
beslut om behandling till infusion kan innebära problem. Indikationen tar inte hänsyn till 
detta, men i produktresumén nämns vilka patienter som exkluderades från studien. 
 
Alla patienter som inkluderades i studien behandlades inte. Av 140 patienter som inkluderades 
erhöll 128 behandling. Bortfallet var dock mindre än förväntat, vilket enligt EMA visar att fler-
talet patienter i studien klarade av att vänta den tid som tillverkning av Abecma samt LDC tog. 
Effekten av bryggande behandling bedömdes av EMA endast påverka resultatet i begränsad 
utsträckning.  
 
Den bästa effekten erhölls med måldosen 450 x 106 CAR-T-celler, där uppföljningstiden är 
kortast, eftersom protokollet modifierades under studiens gång efter att resultat från fas 1-
studien blev tillgängliga. Studien var dock inte designad för att kunna påvisa statistiskt signi-
fikanta effektskillnader mellan olika doser.  
 
 

TLV:s bedömning: Responsen bedöms som kliniskt relevant för aktuell behandlingslinje. 
Studiens huvudsakliga svagheter är avsaknad av kontrollarm, begränsat antal patienter och 
relativt kort uppföljning. 
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 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

 
Indirekta jämförelser av ide-cel med standardbehandling 
 
För att jämföra effekten av ide-cel med effekten av standardbehandling (SOC, standard of care) 
togs data för ide-cel från studien KarMMa-110 och data för standardbehandling från studien 
NDS-MM-00311. 
 
 
 
NDS-MM-003 
 
Studien NDS-MM-003 omfattade 190 patienter och var en global, retrospektiv studie som 
samlade in real-world data (RWD) för trippelklassexponerade patienter med RRMM som upp-
fyllde inklusionskriterierna för KarMMa-1. Syftet var att studera effekten av behandlingarna 
efter matchning mot ide-cel-kohorten. Data erhölls från kliniska centra i Nordamerika och 
Europa, från Connect MM Registry och fyra externa forskningsdatabaser. I denna kohort hade 
patienterna erhållit mer än 90 olika behandlingar efter att ha varit trippelklassexponerade. 
Resultaten bekräftar att i denna sena behandlingslinje finns ingen standardbehandling i form 
av exempelvis en viss trippelkombination. Generellt erhåller patienterna än en gång behand-
ling med någon av de tre huvudklasserna av antimyelombehandling. 
 
Resultaten från studien redovisas i tabellen nedan (tabell 7). De flesta patienter behandlades i 
USA. [------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------]. Terapierna i fråga var IMiD, PI, anti-CD38-antikroppar, HDAC-inhibitor, BCL-2-in-
hibitor. Resultaten för dessa patienter liknade resultaten för hela studiepopulationen. 
 
Tabell 7. Behandlingsresultat efter ytterligare en linjes behandling i trippelklassexponerade patienter. 

 
 
För både hela studiepopulationen och den ”europeiska” undergruppen användes propensity 
score-metodik för att matcha patientkohorterna från RWD-studien och KarMMa-1 baserat på 
baslinjekaraktäristika (d.v.s. avsaknad av komorbiditeter och initiering av ny behandling efter 
att patienterna blivit refraktära mot den senaste behandlingen).  
 

 
10 Munshi NC, Anderson LD Jr, Shah N, Madduri D, Berdeja J, Lonial S, et al. Idecabtagene Vicleucel in Relapsed and Refractory 
Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2021 Feb 25;384(8):705-716. 
11 Jagannath S, Lin Y, Goldschmidt H, Reece D, Nooka A, Senin A, et al. KarMMa-RW: comparison of idecabtagene vicleucel with 
real-world outcomes in relapsed and refractory multiple myeloma. Blood Cancer J. 2021 Jun 18;11(6):116. 
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[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------].  
 
 
 
Resultat 
 
Resultaten av den matchade indirekta jämförelsen sammanfattas i nedanstående tabell (tabell 
8). För alla parametrar som jämfördes, utom DOR, förelåg en statistiskt signifikant fördel för 
ide-cel jämfört med standardbehandling (SOC).[-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------].  
 
Tabell 8.  Sammanfattning av jämförelse av effekt mellan ide-cel (24 månaders databrytpunkt) och standardbe-
handling (SOC, CC) med trimmed stabilized IPTW-matchning (overall population) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabellen sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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Figur 7. Kaplan-Meierkurvor för OS (a) och PFS (b) för patienter behandlade med måldosen 450 x 106 celler  jämfört 
med SOC enligt NDS-MM-003 (justerade data, 24 månaders databrytpunkt för KarMMa, PFS enligt EMA:s censu-
reringsregler) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Nedanstående tabell (Tabell 9) visar resultaten av en matchad indirekt jämförelse mellan be-
handling med ide-cel i måldosen 450 x 106 CAR+ T-celler och standardbehandling. 
 
Tabell 9.  Sammanfattning av jämförelse av effekt mellan ide-cel (24 månaders databrytpunkt) och standardbe-
handling (SOC, CC) med trimmed stabilized IPTW-matchning (ide-cel-data avser behandling med måldosen 450 x 
106 CAR+ T-celler) 

 
 
De flesta patienter i KarMMa-1 behandlades i USA. För att jämföra ide-cel med standardbe-
handling i ett europeiskt sammanhang jämfördes de patienter i KarMMa-1 som behandlades i 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------]. Resultaten från en matchad indirekt jämförelse av behandlingseffek-
ten i dessa grupper visas i nedanstående tabell (Tabell 10). [----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------]. 
 
 
Tabell 10.  Sammanfattning av jämförelse av effekt mellan ide-cel (13 månaders databrytpunkt) och standardbe-
handling (SOC, CC) med trimmed stabilized IPTW-matchning (”Europeisk jämförelse”) 

 
 
 
 
TLV:s diskussion 
 
 
Effekten av behandling med ide-cel jämfördes med effekten av standardbehandling där data 

för den senare gruppen hämtades från en retrospektiv studie. TLV bedömer, efter att ha kon-

sulterat den kliniska experten, att patientpopulationen i ”real world” armen i denna jämförelse 

bedöms vara representativ för den patientpopulation som kan bli aktuell för ide-cel i Sverige 

gällande ålder, organfunktion och tidigare behandlingar. Experten nämner att standardbe-

handlings-alternativen som användes vanligast (karfilzomibbaserad behandling, po-

malidomidbaserad behandling eller cytostatika) utgörs av de behandlingar som denna 

 
 
 
Tabellen sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

 

 
 
 
Tabellen sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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patientpopulation även får i Sverige. Även de redovisade resultaten gällande ORR och DOR 

liknar enligt experten de resultat som man observerar i den kliniska vardagen. TLV bedömer 

därför att resultaten av den matchade indirekta jämförelsen av behandlingseffekt mellan ide-

cel och standardbehandling (som effektmässigt utgör det relevanta jämförelsealternativet) i 

företagets ansökan är relevanta för de svenska patienter som torde bli aktuella för behandling 

med ide-cel.  

Det fanns i vissa avseenden före matchning avsevärda skillnader mellan patientgrupperna. Ex-
empelvis var patienterna i KarMMa tyngre förbehandlade än patienterna i RWD-studien (38% 
jämfört med 20% hade erhållit sju eller fler föregående behandlingslinjer). I KarMMa var fler 
patienter dubbelklass-refraktära (89% vs 54%) och trippelklass-refraktära (84% vs 43%) än i 
RWD-studien.  
 
Enligt den matchade indirekta jämförelsen mellan ide-cel och SOC förelåg statistiskt signifi-
kanta fördelar för ide-cel vad gäller ORR, VGPR, PFS och OS (men inte DOR). Det finns dock 
stora osäkerheter i resultaten på grund av begränsningar i den justerade indirekta jämförelsen. 
EMA påpekar att för vissa inkluderade kovariater saknades data från upp till 30% av patien-
terna, och att flera kovariater uteslöts från matchningen på grund av mer än 30% saknade data. 
Det kan även finnas prognostiska faktorer och effektmodifierare som inte mätts och som man 
därför inte har kunnat justera för.  
 
 

TLV:s bedömning: Enligt den matchade indirekta jämförelsen har ide-cel statistiskt signifi-
kanta effektfördelar över det relevanta jämförelsealternativet som utgörs av standardbehand-
ling vad gäller ORR, VGPR, PFS och OS. Den matchade indirekta jämförelsen är dock behäftad 
med stora osäkerheter. 
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2 Hälsoekonomi  

Företaget har för denna utvärdering låtit utföra en hälsoekonomisk analys där jämförelsealter-
nativet är de tre kombinationerna DPd (daratumumab-pomalidomid-dexametason), KPd 
(karfilzomib-pomalidomid-dexametason) och KCd (karfilzomib-cyklofosfamid-dexameta-
son). Kombinationerna antas ha samma effekt, men olika kostnad. 
 
Det är enbart patienterna som blir infunderade med 450 x 106 CAR T-celler som ingår i före-
tagets analys. 
 
Analysen är uppbyggd som en hälsoekonomisk modell med de tre tillstånden progressionsfri 
(på minst fjärde linjens behandling), progression och död.  
 
 

TLV:s bedömning: TLV baserar kostnadsberäkningen på andra trippelkombinationer än de 
företaget har utgått från, vilket framgår av avsnitt 1.3.2. 
 
Majoriteten av patienterna i KarMMa-1 ingår inte i den hälsoekonomiska analysen eftersom 
endast de patienter som ges 450 x 106 CAR-T-celler beaktas. Detta kan vara rimligt, eftersom 
dosen 450 x 106 söktes fram i KarMMa-1 (se avsnitt ”Doser i studien s. 10). På detta sätt beaktas 
emellertid inte patienter som genomgick leukaferes men som inte fick infusion. Detta är en 
nackdel med företagets analys, eftersom det kan vara liktydigt med att exkludera en sjukare 
patientgrupp. Utöver huvudanalysen gör TLV en känslighetsanalys där samtliga studiedelta-
gare ingår oavsett dos och om de fick någon infusion över huvud taget.  
 

2.1 Effektmått 

 Klinisk effekt 

Med utgångspunkt i KarMMa-1 eller NDS-MM-003 estimeras behandlingsspecifika överlev-
nadskurvor för progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Samma propensity score-
matchning som beskrevs i avsnitt 1.4.2 har använts i den hälsoekonomiska analysen för att 
justera för skillnaderna mellan patientpopulationerna i KarMMa-1 och NDS-MM-003.  
 
Trots att patienterna som väljs ut för Abecma ges en förberedande behandling inleds överlev-
nadsanalysen när patienten ges infusion med Abecma. Även för patienterna som ges standard-
behandling inleds överlevnadsanalysen vid samma tidpunkt.   
 
Extrapolering av överlevnadskurvorna prövas av företaget med de vid överlevnadsanalys sju 
vanligaste statistiska fördelningarna för tid till händelse. För Abecma har exponentiell fördel-
ning lägst AIC och BIC och därmed bäst statistisk passform till Kaplan-Meier-estimaten för 
PFS och OS. Företaget baserar val av extrapoleringsfördelning för Abecma på detta och anser 
att det är kliniskt plausibelt. För standardbehandling är log-normal fördelning för PFS och 
Weibullfördelning för OS det som företaget finner mest lämpligt med anledning av statistisk 
passform och att det är kliniskt rimligt. Förväntad OS i standardterapierna baserar de på syn-
punkter från svenska kliniska experter och en studie där utländska kliniska experter bedömer 
överlevnad för patienter behandlade antingen med Abecma eller standardbehandling.12 
 
 
 
 

 
12 Ayers D, Cope S, Dhanda DS, Towle K, Mojebi A, Delforge M, et al. Expert elicitation of long-term survival for patients with 
relapsed/refractory multiple myeloma treated with idecabtagene vicleucel (ide-cel, bb2121) in the KarMMa phase 2 trial. Pre-
sented at the 18th International Myeloma Workshop; September 8–11, 2021, Vienna, Austria.  
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Figur 8. Progressionsfri överlevnad (PFS) i företagets hälsoekonomiska modell. Kaplan-Meierestimat 
och modellering med måldosen 450 x 106 CAR-T-celler 
 

 
 
 
 

 
 
Figur 9. Total överlevnad (OS) i företagets grundscenario. Kaplan-Meierestimat och modellering med 
måldosen 450 x 106 CAR-T-celler 

 

 
 
 
 
 
Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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Extrapoleringen av OS med exponentialfördelning i Abecma-armen som företaget har låtit 
göra innebär att hasarden (risken) för död i Abecma-armen är konstant över hela tidshorison-
ten. För standardbehandling antas hasarden öka successivt över hela tidshorisonten.13 Företa-
get anför som skäl för detta att en större andel patienter uppnår djup respons efter att ha 
behandlats med Abecma.  
 
Dessutom leder företagets antaganden till att tiden från progression till död är betydligt längre 
för patienter som behandlats med Abecma än de som fått standardbehandling i företagets mo-
dellering.14 Det har företaget motiverat med att skillnaden mellan andelen levande och andelen 
progressionsfria var större för Abecma än för standardbehandling vid år 2.15   
 
Den expertvalidering som företaget har låtit göra pekar på betydligt kortare långsiktig överlev-
nad än i företagets analys. Experterna bedömer att ingen av patienterna lever efter tio år, var-
ken de som har fått Abecma eller standardbehandling. Företaget framhåller dock att den 
valideringen utgår från omatchade data från KarMMa-1 avseende den totala patientpopulat-
ionen i studien, det vill säga inte endast de patienter som fick 450 x 106 CAR-T-celler. Dessu-
tom fanns vid tidpunkten för företagets expertvalidering uppföljningsdata för endast i median 
drygt 13 månader.  
 
TLV:s diskussion 
 
TLV delar inte företagets argument att högre respons för Abecma än för standardbehandling 
innebär att avståndet mellan överlevnadskurvorna kontinuerligt ökar genom att hasarden för 
död är konstant för Abecma och ökande för standardbehandling. Företagets antagande inne-
bär en kontinuerligt minskande hasardkvot i extrapoleringsscenariot till Abecmas fördel. Det 
finns visserligen anledning att tro att ett läkemedel som är förknippat med högre respons också 
är förknippat med längre överlevnad. Men responsdurationen är begränsad i båda behand-
lingsarmarna och i takt med att fler och fler patienter progredierar efter behandling med an-
tingen Abecma eller standardbehandling borde det tvärtom snarare tyda på att risken för död 
för de överlevande blir mer och mer liknande mellan patientgrupperna.   
 
Eftersom den relativa effekten avseende total överlevnad kan förefalla väl positiv till Abecmas 
fördel, av skäl nämnda i föregående stycken, finns anledning att analysera alternativa extrapo-
leringar. Av företagets extrapoleringar av OS för Abecma ger två sämre, två ger likvärdiga och 
två ger bättre utfall än den av företaget valda.16 Av de två som ger sämre utfall innebär den ena 
(generaliserad gamma) att den momentana hasarden för död (sannolikheten att avlida) är 
högre för Abecma än för standardterapi efter ca 4 år och att hasarden därefter för Abecma ökar 
mycket kraftigt. Detta är därför ett mindre lämpligt scenario för modellering. Vid den andra 
fördelningen (Gompertz) som ger sämre utfall än den av företaget valda är hasarden lägre för 
Abecma än för standardbehandling under i princip hela tiden som det finns patienter vid liv 
bland dem som fått standardbehandling (fem år). När enbart 5 % inte längre lever bland dem 
som fått standardbehandling är hasarden inte lägre bland dem som fått Abecma. Den extrapo-
leringen innebär också, liksom företagets grundscenario, att tiden från progression till död är 
längre för Abecma än för standardbehandling. Utifrån detta förefaller den därför inte vara ett 
konservativt alternativ. Av företagets gjorda OS-modelleringar för Abecma förefaller Gom-
pertzfördelning vara lämpligast för extrapolering av Abecma.  
 
Samtidigt måste framhållas att osäkerheten om överlevnadskurvan självfallet är mycket stor. 
Företaget anser att Gompertzfördelningen är konservativ och har därför gjort ytterligare en 
extrapolering som under de första tio åren är ett medelvärde av Gompertz och exponentialför-
delning för att efter år tio anta samma hasard som Gompertzfördelning (se figur 10). Den 

 
13 Se figur 1 i bilaga 1. 
14 Se tabell 16 i vilken skillnaden i levnadsår mellan läkemedlen är betydligt större än skillnaden i progressionsfria levnadsår.  
15 Se figur 2 i bilaga 2. 
16 Se figur 3 i bilaga 3. 
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tidigare nämnda expertvalideringen som företaget har låtit göra bedömde visserligen att det 
var mest troligt att ingen var vid liv efter tio år. Men eftersom den baserades på ITT-populat-
ionen, dvs innehållande data även för de som erhöll lägre dos än 450 x 106 CAR-T-celler eller 
ingen dos alls är den siffran osäker. TLV:s kliniska expert ansåg att TLV:s ovan beskrivna ex-
trapolering var lämplig, men ansåg också att få patienter kan vara vid liv efter tio år. 
 
Figur 10. Total överlevnad (OS) i TLV:s grundscenario. Kaplan-Meierestimat och modellering med mål-
dosen 450 x 106 CAR-T-celler 

 
 

 
 
 
 
 
 
Förändringar i extrapoleringsfördelning för PFS har relativt begränsad påverkan på kostnads-
effektivitetsresultat jämfört med OS. Samtidigt finns det inte anledning att tro att någon av de 
andra fördelningarna skulle vara lämpligare än företagets val.  
 
 

TLV:s bedömning: Med anledning av det presenterade i TLV:s diskussion gör TLV för OS 
ett sannolikhetsviktat grundscenario som är ett medelvärde av Gompertzfördelning och det 
som av företaget i figur 10 är presenterat som ett medelvärde. Osäkerheten kring den långsik-
tiga överlevnaden är mycket stor.  
 
TLV finner inte skäl att ändra företagets extrapoleringsantaganden avseende PFS för Abecma, 
PFS för komparatorn eller OS för komparatorn. 
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 Hälsorelaterad livskvalitet 

 
I studien KarMMa-1 hämtades data över hälsorelaterad livskvalitet in med EQ-5D-5L. Dessa 
data har konverterats till EQ-5D-3L genom en publicerad algoritm17. Företaget utgår i analysen 
från att den hälsorelaterade livskvaliteten i progressionsfritt skede är bättre vid behandling 
med Abecma än vid behandling med jämförelsealternativen. Som stöd för detta anför de att 
Abecma till skillnad från jämförelsealternativen är en engångsbehandling samt att responsdu-
rationen var högre i Abecmastudien än i studier med jämförelsealternativen. Enligt en inter-
vjustudie som företaget gjort bland patienter som fått Abecma är patienterna nöjdare med 
Abecma vad gäller bland annat biverkningar än med kemoterapi.18 Kliniska experter har upp-
gett för företaget att det är rimligt att anta högre hälsorelaterad livskvalitet för Abecma i det 
progressionsfria stadiet. Den första månaden vid behandling med Abecma är den hälsorelate-
rade livskvaliteten annorlunda än följande månader till följd av den initiala engångsadmini-
streringen av infusionen. Efter progression är nyttovikten i båda behandlingsarmarna som i 
KarMMa-1. Nyttovikterna är följande. 
 
Tabell 11 Hälsorelaterad livskvalitet i företagets hälsoekonomiska modell 

 Abecma Standardbehandling 
Pre-progression  

(månad 1) 
[-----]  

[-----] Pre-progression (efter 
månad 1) 

[-----] 

Post-progression [-----] [-----] 

 
Avdrag för nyttovikter förekommer i analysen. Källan för dem är tidigare utvärderingar gjorda 
av NICE i England. Dessa påverkar resultaten i mycket liten utsträckning. 
 

TLV:s bedömning: Nyttovikterna för pre- och postprogression kommer från KarMMa-1 som 
är en enarmad studie. Det finns således dåligt med belägg för de modellerade skillnaderna 
mellan behandlingsarmarna i hälsorelaterad livskvalitet i progressionsfritt tillstånd, då de var-
ken baseras på en direkt eller indirekt jämförelse. Nyttovikten från KarMMa-1 för det progress-
ionsfria tillståndet antas i TLV:s scenarion gälla även för standardbehandling. Under hela det 
progressionsfria tillståndet tillämpas nyttovikten [-----]. Ovanstående ändringar har marginell 
effekt på resultaten. 

 

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Kostnader för läkemedel 

Abecma ges vid ett tillfälle. Priset som företaget använder i den hälsoekonomiska analysen är 
3 565 000 kronor per patient.  
 
Före infusionen ges lymfocytreducerande kemoterapi med fludarabin och cyklofosfamid 
(LDC) under tre dagar. Läkemedelskostnaden för detta är 11 700 kronor för fludarabin och 400 
kronor för cyklofosfamid.  
 

 
17 van Hout, B. (2012). "Interim Scoring for the EQ-5D-5L: Mapping the EQ-5D-5L to EQ5D-3L” Value Health 15:708 –715 
18 Braverman J. et al (2021). ”Idecaptagene vicleucel (Ide-cel, bb2121), a BCMA directed CAR T cell therapy: qualitative analyses 
of early post-treatments interviews with relapsed and refractory multiple myeloma patients in the KarMMa clinical trial” poster 
sessions, Virtual ISPOR 2021 
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Därutöver tillkommer kostnad för bryggande behandling mellan leukaferes och LDC.  I vilken 
utsträckning olika läkemedel användes till detta baserar företaget på förekomsten i KarMMa-
1, vilket verifierades av två svenska kliniska experter. Denna bestod av följande läkemedel i 
följande beskrivna utsträckning: dexametason (70%), cyklofosfamid (37%), daratumumab 
(28%), karfilzomib (24%), bortezomib (20%) och pomalidomid (19%). Den genomsnittliga 
kostnaden per patient för bryggterapi är i modellen 94 000 kronor. 
 
Kostnad för standardbehandling i företagets analys är en korg av behandlingar bestående av 
lika delar DPd (daratumumab-pomalidomid-dexametason), KPd (karfilzomib-pomalidomid-
dexametason) och KCd (karfilzomib-cyklofosfamid-dexametason). Kostnad per 28-dagarscy-
kel för dessa är följande i företagets analys. 
 
Tabell 12 Läkemedelskostnad per 28-dagarscykel för kombinationen DPd, kronor 

 Cykel 1 och 2 Cykel 3-6 Cykel 7- 
Daratumumab 235 000 117 000 59 000 
Pomalidomid 80 000 80 000 80 000 
Dexametason 200 200 200 

 
Tabell 13 Läkemedelskostnad per 28-dagarscykel för kombinationen KPd, kronor 

 Cykel 1  Cykel 2-6 Cykel 7- 
Karfilzomib 53 000 58 000 39 000 
Pomalidomid 80 000 80 000 80 000 
Dexametason 200 200 200 

 
Tabell 14 Läkemedelskostnad per 28-dagarscykel för kombinationen KCd, kronor 

 Cykel 1  Cykel 2-6 Cykel 7- 
Karfilzomib 66 000 78 000 52 000 
Cyklofosfamid 100 100 100 
Dexametason 200 200 200 

 
 

TLV:s bedömning: Kombinationerna som företaget använder som jämförelsealternativ är 
mycket dyra. Den reella kostnaden kan dock vara lägre till följd av olika rabatter. Dara-
tumumab (Darzalex), karfilzomib (Kyprolis) och pomalidomid (Imnovid) har nationella kon-
fidentiella avtal. Därmed går det inte att för dessa bedöma i vilken utsträckning kostnaderna i 
tabellerna motsvarar de reella kostnaderna.  
 
Som TLV framhöll i avsnitt 1.3.2 är den av företaget valda behandlingskorgen mindre relevant 
för svenska förhållanden. Kostnaden baseras i stället på en korg bestående av KCd (50%), PVd 
(25%) och PCd (25%). Med tanke på att de reella kostnaderna för vissa av läkemedlen i stan-
dardbehandlingskorgen är lägre än de använda presenterar TLV kostnader per vunnen QALY 
med olika priser både på Abecma och standardbehandling.  

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

 
Kostnaden för leukaferes uppgår i modellen till 7 333 kronor.19 
 
I KarMMA-1 var patienterna inlagda på sjukhus i 14 dagar efter infusion av Abecma. I modellen 
används för detta en kostnad per dag om 5 063 kronor.  
 

 
19 Region Skåne. Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin. Kod TD0097200 (2021) 
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Administreringskostnader uppgår i modellen till 6 278 kronor (5 878 + 400) plus ytterligare 
400 kronor för KCd för beredning av två infusionsläkemedel i den kombinationen.20  
 
Kostnader i samband med biverkningar av grad 3 eller 4 som inträffade för minst 5 procent av 
patienterna inkluderas i analysen. 
 
Ovanstående kostnader förekommer endast tidigt i modellens tidshorisont. Modellen inklude-
rar även ett antal kostnadsposter som inträffar regelbundet under hela tidshorisonten. De som 
i genomsnitt överstiger 1 000 kronor per cykel listas nedan. 
 
Tabell 15 Enhetskostnad och förekomst i modellen per 28-dagarscykel för ett antal kostnadsposter 

 Förekomst per 
28-dagarscykel 
Abecma 

Kostnad per 
tillfälle 
Abecma, kr 

Förekomst 
per 28-
dagarscykel, 
standard-
behandling 

Kostnad 
per tillfälle 
standard-
behand-
ling, kr 

Benmärgsbiopsi/-
aspiration 

Var tredje cykel 3 850 Var tredje 
cykel 

3 850 

Besök hos hema-
tolog 

Drygt ett varannan 
cykel före pro-
gression. 1 per cy-
kel efter 
progression. 

3 245 3 besök per 
cykel före pro-
gression. 1 be-
sök per cykel 
efter pro-
gression. 

2 751 

Läkemedel som 
ges samtidigt 

Varje cykel 7 193 Varje cykel 7 136 

Sjukhusinläggning Var femte cykel 5 063  Varannan 
cykel 

5 063 

Andra medicinska 
åtgärder/operat-
ioner som vidtas 
samtidigt 

Var femte cykel 
före progression. 
Var tredje cykel ef-
ter progression. 

8 905 Var tredje 
cykel. 

7 097 

 
Efterföljande behandling är i modellen av samma omfattning i de två behandlingsarmarna. 
Andelen patienter, 75 procent, som får efterföljande behandling och längden på efterföljande 
behandling baserar företaget på intervjuer med kliniska experter. Behandlingslängden för ef-
terföljande behandling uppgår enligt företagets antaganden till 4,2 månader. 
 

TLV:s bedömning: För tre av läkemedlen i standardbehandlingskorgarna är administre-
ringskostnaderna för höga i företagets analys. Bortezomib administreras i de allra flesta fall 
subkutant med en lägre kostnad. TLV använder kostnaden 3 076 kronor.21 Karfilzomib admi-
nistreras intravenöst men under endast 10 minuter, vilket är betydligt kortare än de flesta can-
cerläkemedel som administreras intravenöst. Därför antas administreringskostnaden för 
karfilzomib enbart vara hälften så hög som den uppgift som företaget har använt. TLV antar 
att cyklofosfamid inte har någon administreringskostnad när det kombineras med karfilzomib 
eller pomalidomid. Cyklofosfamid ska enligt vårdprogrammet i de kombinationerna tas som 
tablett. 
 
I både TLV:s och företagets grundscenario är överlevnaden efter progression längre för pati-
enterna som har fått Abecma. Därför kan det ifrågasättas om behandlingslängden för efterföl-
jande behandling är lika lång i behandlingsarmarna.  

 
20 Södra Regionvårdsnämnden (2021). Regionala priser och ersättningar for södra sjukvårdsregionen. Verksamhetsområde he-
matologi, onkologi, strålningsfysik, diagnostiskt centrum. DT016 Läkemedelstillförsel intravenös SEK 5878 + SEK 400 för förbe-
redelse. 
21 Södra sjukvårdsregionens prislista 2022, post DT021, sidan 51 
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3 Resultat 

3.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 

• Patienterna infunderas med måldosen 450 x 106 CAR-T-celler. 

• I jämförelsekorgen får en tredjedel daratumumab/pomalidomid/dexametason (DPd), 

en tredjedel karfilzomib/pomalidomid/dexametason (KPd) och en tredjedel karfil-

zomib/cyklofosfamid/dexametason (KCd). 

• Effektdata baseras för Abecma på den enarmade kliniska studien KarMMa-1 och för 

jämförelsealternativen på RWD-studien NDS-MM-003. Matchningen av bakgrundska-

raktäristika resulterade i väl balanserade populationer. 

• Effektdata extrapoleras för PFS med exponentiell fördelning i Abecma-armen och log-

normal fördelning i jämförelsearmen. OS extrapoleras med exponentiell fördelning i 

Abecma-armen och Weibullfördelning i jämförelsearmen. 

 

 Resultatet i företagets grundscenario 

 
Tabell 16. Resultat i företagets grundscenario, dos 450x106, diskonterat där inte annat framgår 

 Abecma Standardbehandling1 Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad Abecma eller jämförelseal-
ternativ 

3 565 000 1 080 167 2 484 033 

Bryggbehandling mellan leukaferes och infusion 334 055 0 334 055 

Efterföljande läkemedelskostnad 344 270 348 011 -3 741 

Administreringskostnader 99 980 382 294 -282 314 

Övriga sjukvårdskostnader 941 707 515 044 426 663 

 

Kostnader, totalt 5 285 012 2 325 516 2 959 497 

 

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat) 1,51 0,74 0,77 

Levnadsår (odiskonterat) 4,47 1,56 2,91 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 2,73 0,96 1,77 

 

Kostnad per vunnet levnadsår 1 188 553 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 670 576 

1 En tredjedel vardera av de tre kombinationerna daratumumab/pomalidomid/dexametason (DPd), karfilzomib/po-
malidomid/dexametason (KPd), karfilzomib/cyklofosfamid/dexametason (KCd) 
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 Företagets känslighetsanalyser 

 
Tabell 17. Företagets känslighetsanalyser, dos 450x106, diskonterat där inte annat framgår 

  

3.2 TLV:s grundscenario 

 

De antaganden i TLV:s grundscenario som skiljer sig från företagets grundscenario är de föl-

jande.  

 

• Korgen av jämförelsealternativ består av de tre trippelkombinationerna karfilzomib, 

cyklofosfamid, dexametason (KCd), pomalidomid, bortezomib, dexametason (PVd) po-

malidomid, cyklofosfamid, dexametason (PCd) i förhållandet 50%, 25%, 25%  

• Extrapolering av OS för Abecma med Gompertzfördelning. 

• Antaganden om hälsorelaterad livskvalitet i jämförelsearmen innan progression är inte 

olika mellan behandlingsarmarna. 

• Kostnaden för bortezomib är ett vägt genomsnitt av regionalt avtalade priser. 

• Administreringskostnaden för Kyprolis är hälften så hög som företaget har antagit. 

• Cyklofosfamid ges peroralt enligt vårdprogrammet. 

 

 

 
Tabell 18. Resultat i TLV:s grundscenario 

 Abecma Standardbehandling1 Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad Abecma eller jämförelseal-
ternativ 

3 565 000 629 275 2 935 725 

Bryggbehandling mellan leukaferes och infusion 317 191 0 317 191 

Efterföljande läkemedelskostnad 344 957 348 011 -3 054 

Administreringskostnader 100 167 185 297 -85 130 

Övriga sjukvårdskostnader 765 898 515 044 250 853 

 

Kostnader, totalt 5 093 212 1 677 627 3 415 586 

 

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat) 1,48 0,74 0,74 

Levnadsår (odiskonterat) 3, 40 1,56 1,84 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 2,20 0,99 1,21 

 

Kostnad per vunnet levnadsår 2 090 651 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 2 823 949 

1 karfilzomib, cyklofosfamid, dexametason (KCd), pomalidomid, bortezomib, dexametason (PVd) pomalidomid, cyklofosfamid, 
dexametason (PCd) i förhållandet 50%, 25%, 25% 
 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Grundscenario 2 959 497 1,77 1 670 576 

Jämförelsealternativ 
(korg av DPd, KPd, 
KCd) 

Enbart DPd 2 620 913 1,77 1 483 445 

Enbart KPd 2 957 895 1,77 1 674 178 

Enbart KCd 3 299 681 1,78 1 852 631 

Fördelning vid extrapo-
lering av OS för 
Abecma (exponential) 

Gamma 2 945 507 1,73 1 704 420 

Weibull 2 934 379 1,69 1 731 939 

Log-normal 3 383 938 3,05 1 107 933 
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Den mest betydande skillnaden mellan företagets och TLV:s grundscenario är effekten på total 
överlevnad. I TLV:s grundscenario antas överlevnaden i genomsnitt vara 1,8 år längre för pa-
tienterna som behandlas med Abecma jämfört med standardbehandling, vilket leder till 1,2 
vunna (diskonterade) QALYs. Motsvarande uppgift i företagets grundscenario är att överlev-
naden är 2,9 år längre och antalet diskonterade QALYs 1,8 fler. Över hälften av skillnaden i 
TLV:s och företagets grundscenario består av denna skillnad i antagande om effekt.  
 
Att läkemedelskostnaden i den av TLV valda korgen för standardbehandling som relevant jäm-
förelsealternativ har betydligt lägre kostnad än företagets korg har även det en påverkan på 
kostnad per vunnet QALY som inte är obetydlig.  
 
Även skillnad i antaganden om administreringskostnaden har viss inverkan på kostnadseffek-
tivitetsresultaten. Den inverkan är dock modest i jämförelse med hur olika antaganden om 
överlevnad påverkar kostnadseffektivitetsresultaten. 
 

 TLV:s känslighetsanalyser 

 
Tabell 19. TLV:s känslighetsanalyser, dos 450x106 och diskonterat där inte annat framgår  

 
 
Vid analys av populationen som erhåller 450 x 106 CAR-T-celler ingår inte patienter som ge-
nomgick leukaferes men inte fick CAR-T-celler tillbaka. I de två sista känslighetsanalyserna i 
tabellen ovan ingår däremot alla som genomgick leukaferes. Samma val av extrapoleringsför-
delningar som för subgruppen som fick 450 x 106 CAR-T-celler kan förefalla vara för konser-
vativ. Därför kompletterar TLV med Weibullfördelningar i OS. De innebär att hasarden under 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Grundscenario 3 415 586 1,21 2 823 949 

Jämförelsealternativ 
(korg av KCd 50%, PVd 
25%, PCd 25%) 

Enbart PCd 3 447 495 1,21 2 850 331 

Enbart PVd 3 351 467 1,21 2 770 937 

Enbart KCd 3 431 690 1,21 2 837 263 

Fördelning vid extrapo-
lering av OS för båda 
behandlingarna (Gom-
pertz för Abecma, Wei-
bull för 
standardbehandling) 

Företagets grundscenario 
(Exponential för Abecma, 
Weibull för standardbe-
handling) 

3 590 520 1,74 2 058 269 

Företagets genomsnitt 3 459 370 1,34 2 574 058 

Gamma 3 573 299 1,70 2 103 270 

Weibull 3 371 039 1,67 2 022 016 

Exponential 3 560 032 1,70 2 097 764 

Log-logistisk 3 678 327 2,32 1 582 766 

Generaliserad gamma 3 211 288 0,83 3 890 246 

Fördelning vid extrapo-
lering av PFS (expo-
nential för Abecma och 
log-normal för standard-
behandling) 

Exponential 3 559 150 1,22 2 907 011 

Weibull 3 511 409 1,21 2 899 487 

Log-normal 3 407 837 1,23 2 761 957 

Gamma 3 528 479 1,21 2 904 477 

Nyttovikter (Inte be-
handlingsspecifika) 

Enligt företagets grund-
scenario (Högre för 
Abecma under progress-
ionsfritt tillstånd förutom 
månad 1, då den är lägre 
för Abecma) 

3 415 586 1,23 2 772 739 

Patientgrupp (endast in-
funderade med 450 x 
106 CAR-T-celler) 

Alla i studien, OS Gom-
pertz för Abecma 

3 255 170 0,59 5 547 219 

Patientgrupp (endast in-
funderade med 450 x 
106 CAR-T-celler) 

Alla i studien, OS Weibull 
för Abecma 

3 319 838 0,78 4 244 943 
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hela tidshorisonten är lägre för patienter som behandlats med Abecma. Trots det är kostnad 
per vunnet QALY mycket hög när hela patientpopulationen från KarMMa-1 analyseras. 
 

 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

 
Tabell 20. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer (miljoner kronor)  

 Procent av företagets pris Abecma 
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 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

100% 2,82 2,52 2,23 1,94 1,64 1,35 1,06 0,76 0,47 0,17 -0,12 

90% 2,85 2,56 2,26 1,97 1,67 1,38 1,08 0,79 0,49 0,20 -0,10 

80% 2,88 2,58 2,29 1,99 1,70 1,40 1,11 0,81 0,52 0,22 -0,07 

70% 2,90 2,61 2,31 2,02 1,72 1,43 1,13 0,84 0,54 0,25 -0,05 

60% 2,93 2,63 2,34 2,04 1,75 1,45 1,16 0,86 0,57 0,27 -0,02 

50% 2,95 2,66 2,36 2,07 1,77 1,48 1,19 0,89 0,59 0,30 0,01 

40% 2,98 2,68 2,39 2,09 1,80 1,51 1,21 0,92 0,62 0,33 0,03 

30% 3,00 2,71 2,42 2,12 1,83 1,53 1,24 0,94 0,65 0,35 0,06 

20% 3,03 2,74 2,44 2,15 1,85 1,56 1,26 0,97 0,67 0,38 0,08 

10% 3,06 2,76 2,47 2,17 1,88 1,58 1,29 0,99 0,70 0,40 0,11 

0% 3,08 2,79 2,49 2,20 1,90 1,61 1,31 1,02 0,72 0,43 

 
 0,13 

 
 

 Osäkerhet i resultaten 

Osäkerheten är mycket hög. Den allt överskuggande osäkerheten är överlevnaden för patienter 
som behandlas med Abecma, då studiedata är begränsad i tid till cirka två år. Även att den 
kliniska studien för Abecma inte hade någon jämförelsearm introducerar ett mått av osäkerhet, 
då den relativa effekten måste baseras på en matchad indirekt jämförelse. 
 

3.3 Budgetpåverkan 

 
Enligt företagets bedömning skulle [---] patienter per år kunna vara lämpliga för Abecma, uti-
från att [--] patienter progredierar på den tredje behandlingen. Vid företagets pris skulle det 
innebära en kostnad om [--] miljoner kronor årligen. 

3.4 Samlad bedömning av resultaten 

TLV har gjort en hälsoekonomisk utvärdering av Abecma (idekabtagen-vikleucel) för behand-
ling av vuxna med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare 
behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en 
anti-CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen. 
 
Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av den enarmade fas 2-studien 
KarMMa-1. Resultaten från denna studie har jämförts indirekt i en matchad jämförelse med 
registerdata från studien NDS-MM-003 av patienter behandlade med standardbehandling. 
Enligt de matchade indirekta jämförelserna förelåg en statistiskt signifikant bättre effekt av 
Abecma avseende overall response rate (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total 
överlevnad (OS). 
 
Priset per patient för Abecma som används i den hälsoekonomiska modellen är 3 565 000 

kronor för en engångsinfusion. Vid det priset är kostnad per vunnet QALY mycket hög både i 

det beräkningsscenario som föredras av företaget och det som föredras av TLV. Resultaten är 

mycket osäkra på grund av främst bristande kunskap om långsiktig överlevnad.  
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4 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) rekommenderar inte att 
Abecma subventioneras med följande motivering. 
 
“Evidence from a clinical trial suggested that Abecma is associated with an improvement in 
response rate in patients with heavily treated multiple myeloma. No conclusions could be 
drawn for other important outcomes, including duration of response, overall survival, progres-
sion-free survival, and quality of life.  
 
Patients identified a need for treatments that can prolong remission and improve quality of life 
and symptoms, and that have fewer side effects. It is not clear whether Abecma meets these 
needs.” 
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Bilaga 1 

Figur 1 Hasard för OS i företagets grundscenario 

 
 
 
Figur 2 OS och PFS med de båda behandlingarna, dos 450x106  
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Figur 3 OS för Abecma med olika extrapoleringar 

 
 


