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Opdivo som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med avancerad skivepitelcancer i Huvud- och halsregionen efter tidigare platinumbaserad behandling.
Tillståndet bedöms ha mycket hög svårighetsgrad.
Nivolumab är en antikropp som binder till och blockerar receptorn ”programmerad
celldöd-1” (PD-1) och ökar därigenom immunsystemets förmåga att döda cancerceller.
TLV har gjort bedömningen att det jämförelsealternativ företaget använt i sin kliniska
studie, det vill säga den behandlande läkarens (prövarens) val av monoterapi med metotrexat, docetaxel eller cetuximab, är ett relevant jämförelsealternativ.
Behandling med Opdivo har jämförts mot prövarens val av monoterapi med metotrexat, docetaxel eller cetuximab i en randomiserad, öppen fas-III-studie, benämnd
CheckMate 141. Opdivo gav en statistiskt signifikant ökad total överlevnad på 2,66 månader (7,72 versus 5,06 månader) (HR1 = 0,71). Den av prövaren skattade objektiva
svarsfrekvensen var 13,3 procent för nivolumab versus 5,8 procent för kontrollgruppen,
skillnaden var inte statistiskt signifikant. Ingen statistiskt signifikant skillnad i PFS har
visats i studien.
Säkerhetsprofilen överensstämmer med tidigare observationer i andra studier med
nivolumab.
Det fanns en numerisk fördel i total överlevnad (overall survival, OS) för nivolumab
versus kontrollgruppen oavsett PD-L1-uttryck. För gruppen med ≥1 procent PD-L1-uttryck var skillnaden statistiskt signifikant. Överlevnaden var även längre i gruppen med
≥1 procent PD-L1-uttryck än i gruppen med <1 procent PD-L1-uttryck.
I subgruppsanalysen framkom en icke signifikant skillnad i HR (för OS) mellan europeiska och nordamerikanska patienter (HR 0,91 respektive 0,55). Randomiseringen
bryts i och med subgruppsanalysen och vissa skillnader och obalanser i baslinjekaraktäristika förekom. Dessa kan dock inte förklara hela skillnaden varpå det råder osäkerhet kring nivolumabs effekt i den europeiska populationen.
Jämfört med docetaxel ser man en mindre överlevnadsfördel av nivolumab (HR 0,91)
än jämfört med både cetuximab (HR 0,39) och metotrexat (HR 0,62). Skillnaderna är
inte statistiskt signifikanta.
Priset som används i modellen för Opdivo är 13 067,50 kronor (AUP) för en injektionsflaska à 100 mg och 5 261,50 kronor (AUP) för en injektionsflaska à 40 mg. Detta motsvarar en månatlig kostnad om ungefär 55 000 kronor.
Den genomsnittliga kostnaden för jämförelsealternativet är ungefär: 43 500 kronor för
cetuximab, 1 000 kronor för docetaxel och 9 600 kronor för metotrexat.
Det råder osäkerhet kring behandlingseffekten som uppmätts i CheckMate 141. TLV
anser det svårt att med säkerhet bedöma hur effektiv nivolumab är jämfört med docetaxel samt effekten hos den europeiska subpopulationen.
För kontrollarmen kunde prövarna välja vilken monobehandling varje patient skulle
få, vilket sannolikt leder till selektionsbias. Detta gör effektjämförelser mot enskilda
behandlingar i kontrollarmen osäkra. Därför kan analysen baserad direkt på CheckMate 141 ha ett värde.
Givet behandlingseffekten funnen för hela populationen i CheckMate 141 är kostnaden
per kvalitetsjusterat levnadsår 760 000 kronor med en stoppregel på 22,5 månader och
913 000 kronor utan stoppregel.
Sammantaget bedömer TLV att osäkerheten i resultaten är mycket hög.

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 inom Klinikläkemedelsuppdraget tidigare gjort utvärderingar av kostnadseffektiviteten för Opdivo vid indikationerna:
- Avancerat melanom (dnr: 4224/2014)
- Lokalt avancerad eller metastaserande icke småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp efter tidigare kemoterapi hos vuxna (dnr: 4226/2014)
- Lokalt avancerad eller metastaserande icke småcellig lungcancer (NSCLC) av icke skivepiteltyp efter tidigare kemoterapi hos vuxna (dnr: 875/2016)
- Avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling hos vuxna (dnr: 838/2016)
- Opdivo i kombination med Yervoy vid malignt melanom (dnr: 2406/2016).

2 Medicinskt underlag Opdivo
2.1 Skivepitelcancer i huvud- och halsområdet
Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtad i sin helhet från nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer [1].
Huvud- och halscancer (HH-cancer) är ett samlingsbegrepp för maligna tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med
okänd primärtumör. Inom varje grupp finns det subgrupper som skiljer sig åt i växtsätt, risk
för spridning, prognos och behandlingseffekt.
I Sverige är HH-cancer en relativt ovanlig cancerform (ca 2,3 % av alla cancerfall). HH-cancer
är vanligare hos män (2:1). Medianåldern vid diagnos är 65 år för män och 68 år för kvinnor
men detta varierar beroende på var i huvud- och halsområdet cancern uppstått, exempelvis
spottkörtelcancer drabbar mycket sällan även barn.
Skivepitelcancer utgör 80–90 % av all HH-cancer i Sverige (Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR): 84,5 %, 2008–2012) och är i vissa fall en ”livsstilscancer”
som ofta är kopplad till tobak och alkohol.
Majoriteten (cirka 60 %) av alla nya fall av HH-cancer diagnostiseras med avancerad tumörsjukdom (i stadium III eller IV). En av förklaringarna är att sjukdomen initialt ofta ger vaga
och lindriga symtom som till viss del kan likna infektioner som ”halsont” eller ”förkylning med
bihålebesvär”. Efterhand som tumören växer kan den påverka vitala funktioner och ge svårigheter att svälja, andas och tala. Viktnedgång och malnutrition (undernäring) hos dessa patienter är inte ovanligt och ses i synnerhet efter avslutad behandling.
Den relativa 5-års överlevnaden var 67 % för all huvud- och halscancer i Sverige under perioden 2008–2012, men varierar kraftigt beroende på var cancern uppstått (29–92%). Medianöverlevnaden vid spridd skivepitelcancer i huvud- och halsområdet är 6–9 månader.

2.2 Läkemedlet
Opdivo, som innehåller substansen nivolumab, godkändes av EMA i den centrala proceduren
i april 2017 för indikationen skivepitelcancer i huvud- och halsområdet som rör denna utvärdering.
Opdivo har sedan tidigare EMA-godkännande för andra indikationer såsom malignt melanom
(juli 2015), icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp (oktober 2015), icke-småcellig
lungcancer (NSCLC) av icke skivepiteltyp (april 2016), njurcellscancer i andra linjen (april
2016) och klassiskt Hodgkins lymfom (nov 2016) samt i kombination med Yervoy vid malignt
melanom (maj 2016).
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Indikation
Opdivo som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos
vuxna som progredierat under eller efter platinumbaserad behandling
Verkningsmekanism
Opdivo är en antikropp som binder till och blockerar en receptor som kallas ”programmerad
celldöd-1” (PD-1). Härigenom blockeras dess interaktion med 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 kan dessa immunceller förbli aktiva.
Nivolumab ökar därigenom immunsystemets förmåga att döda cancerceller.
Dosering/administrering
Opdivo (nivolumab) doseras som intravenös infusion (3 mg/kg) under 60 minuter varannan
vecka. Upptrappning eller nedtrappning av dosen rekommenderas inte. Dosuppehåll eller permanent utsättning kan krävas baserat på individuell säkerhet och tolerans.
Behandlingen ska fortsätta så länge som klinisk nytta ses eller tills behandlingen inte längre
tolereras av patienten.

2.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer
Det finns ett nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer publicerat i augusti 2015 från
Regionalt cancercentrum (RCC) i Samverkan [1]. Det saknas nationella riktlinjer för behandling av skivepitelcancer i huvud- och halsregionen från Socialstyrelsen och behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket.
Följande rekommendationer kommer från det nationella vårdprogrammet.
Basen i behandling av huvud-och halscancer är kirurgi och/eller strålbehandling. Nedan återges alla de medicinska behandlingsrekommendationer som finns beskrivna för det relevanta
behandlingssteget för Opdivo. Eftersom Opdivo är avsett för patienter som inte svarat på platinumbaserad behandling är de två första alternativen ej relevanta i detta underlag.
Palliativ medicinsk behandling
Kombinationsbehandling har visat bättre responsgrad jämfört med singelbehandling, men det
finns få randomiserade studier.










Cisplatin+5-fluorouracil med eventuellt tillägg av Cetuximab.
Carboplatin+Paclitaxel (när ett lindrigare alternativ än cisplatin behövs).
Paclitaxel+Kapecitabin
Metotrexat+5-fluorouracil
Taxaner, t.ex. Paclitaxel eller Docetaxel
Kapecitabin
Gemcitabin (för nasofarynxcancer)
Metotrexat
Cetuximab
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Jämförelsealternativ
Företaget har i sin studie CheckMate 141 använt ”prövarens val” (Investigator’s Choice) av monoterapi med antingen metotrexat, docetaxel eller cetuximab som jämförelsealternativ (nivolumab jämförs mot den sammanvägda effekten av behandlingarna i kontrollarmen inte mot de
enskilda behandlingarna för sig). Enligt företagets kliniska expert återspeglar detta den
spridda kliniska praxis som finns för behandling av återkommande/metastaserad skivepitelcancer i huvud- och halsområdet som progredierat efter platinumbaserad behandling.
I den hälsoekonomiska modellen har samma jämförelsealternativ använts.
TLV:s bedömning:
De patienter som ingick i studien hade återkommande/metastaserade tumörer där kurativ behandling ej bedömts vara möjlig. För de patienter där farmakologisk behandling är aktuell används i nuläget något alternativ för palliativ behandling. Vårdprogrammet ger inga
rangordnade behandlingsrekommendationer för patienter med avancerad sjukdom som progredierar efter platinumbaserad behandling. De tre substanser som ingick i studien nämns alla
i vårdprogrammet. I studien var fördelningen av patienter mellan de tre alternativen följande:
Cetuximab
Metotrexat
Docetaxel

12%
43%
45%

Enligt TLV är principen med prövarens val av tre olika monoterapier godtagbar under förutsättning att dessa alternativ avspeglar svensk klinisk praxis. TLV:s förståelse från vårdprogram
och experter är att olika behandlingsalternativ används i Sverige idag och konsensus saknas.
Faktorer som påverkar valet av behandling är exemplevis symtombörda, komorbiditet, biverkningsrisker och patientens allmänna hälsotillstånd. Enligt både vårdprogram och experter
finns det inte några större effektskillnader behandlingsalternativen emellan och ingen överlevnadsvinst är tydligt bevisad för något behandlingsalternativ som används efter platinumbaserade behandlingar.
Enligt en expert TLV anlitat används idag kombinationsbehandlingen metotrexat+5-Fluorouracil (60 procent) eller cetuximab (40 procent) för den aktuella patientgruppen. Experten
anser vidare att det är rimligt att anta att effekten av metotrexat+5-Fluorouracil är likvärdig
med den effekt som ses i kontrollarmen i CheckMate141.
Svårighetsgrad för tillståndet
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då sjukdomstillståndet
för den aktuella patientgruppen är fortskridande (progredierande), saknar möjlighet till bot
och leder till en förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet. Behandlingen är palliativ och syftar till att förlänga livet och minska symtombördan.

2.4 Klinisk effekt och säkerhet
Kliniska studier
Metod
Effekt och säkerhet av nivolumab utvärderades i en randomiserad, öppen fas 3-studie CheckMate 141 (CA209-141) hos patienter med återkommande och/eller metastaserad skivepitelcancer i huvud- och halsområdet vars sjukdom fortskridit (progredierat) under eller inom 6
månader efter behandling med platinabaserade regimer.
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Totalt 361 patienter randomiserades (2:1) till att få:
1. Nivolumab 3 mg/kg intravenöst varannan vecka
2. Prövarens val av:
a. Metotrexat 40 eller 60 mg/m2 intravenöst varje vecka
b. Docetaxel 30 eller 40 mg/m2 intravenöst varje vecka
c. Cetuximab 400 mg/m2 intravenöst (initial dos) följt av 250 mg /m2 intravenöst varje vecka
Patienterna erhöll behandling till sjukdomen progredierade eller icke godtagbar toxicitet uppkom. Behandlingen med nivolumab kunde fortsätta efter sjukdomsprogress om prövaren bedömde att det gav klinisk nytta. Dosjusteringar fick inte göras för nivolumab, men var
specificerade för kontrollgruppen och berodde på typ och grad av den toxiska effekten. Endast
patienter med skivepitelcancer i munhåla, larynx (struphuvud) eller farynx (svalg) stadium
III/IV inkluderades, oberoende av antal tidigare systemiska behandlingsregimer och PD-L1
status. Grupperna stratifierades utifrån tidigare erhållen cetuximab behandling.
Exklusionskriterier var bland annat: aktiva metastaser i hjärnan, vissa andra typer av HH-cancer, känd eller misstänkt autoimmun sjukdom och tidigare behandling med immun-checkpoint hämmare.
Primärt effektmått var total överlevnad (overall survival, OS).
Sekundära effektmått inkluderade bland andra:
- objektiv responsfrekvens (objective response rate, ORR) bedömd av prövare enligt RECISTkriterierna
-progressionsfri överlevnad (progression free survival, PFS) bedömd av prövare enligt RECIST-kriterierna
- behandlingsduration
- biomarkörer
- livskvalitet
Tabell 1 Översikt av patientkaraktäristika från registreringsstudien CheckMate 141
nivolumab
Prövarens val
(n = 240)
(n = 121)
Ålder (median)
59,0
61,0
<65 år (%)
71,7
62,8
≥ 65 år (%)
28,3
37,2
Män (%)
82
85
ECOG PS 0 (%)
20,4
19,0
ECOG PS 1 (%)
78,8
77,7
ECOG PS ≥2 (%)
0,4
3
ECOG PS ej rapporterat (%)
0,4
0,8
Rökare eller före detta rökare (%)
79,6
70,2
Aldrig rökt (%)
16,3
25,6
1 tidigare systemisk behandling (%)
44,2
47,9
2 tidigare systemiska behandlingar (%)
33,3
37,2
≥3 tidigare systemiska behandlingar (%)
22,5
14,9
Munhålecancer (%)
45,0
55,4
Farynxcancer (%)
38,3
29,8
Larynxcancer (%)
14,2
12,4
Annan subgrupp (%)
6
3
PD-L1 ≥1 %
54,7
61,6
PD-L1 <1%
45,3
38,4
PD-L1 ej utvärderat (%)
32,9
18,2
HPV-16 positiva
26,3
24,0
HPV-16 negativa och ej testade
73,8
76,0
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Resultat
Nivolumab visade en statistiskt signifikant skillnad i totalöverlevnad jämfört med prövarens
val; HR = 0,71; (95% KI: 0,55, 0,90); p-värde: 0,0048. Medianöverlevnaden var 7,72 månader
för nivolumab versus 5,06 månader för kontrollgruppen.
I Figur 1 nedan visas total medianöverlevnad för nivolumab versus kontrollgruppen i studien
CheckMate 141.
Figur 1 Median total överlevnad från registreringsstudien CheckMate 141

I CheckMate 141 fick runt 30% av patienterna i båda behandlingsarmarna efterföljande behandlingar mot cancer. Känslighetsanalyser (censurering av patienter som fick efterföljande
behandling) för cross-over och efterföljande behandling har utförts och visade inget större utfall på OS.
Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i progressionsfri överlevnad
(HR = 0,87; 95% KI: 0,69, 1,1; p-värde: 0,2597). Medianvärdet var 2,04 versus 2,33 månader.
I Figur 2 nedan visas progressionsfri överlevnad i median för nivolumab versus prövarens val
i studien CheckMate 141.
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Figur 2 Median progressionsfri överlevnad bedömd av prövare från registreringsstudien CheckMate 141

En numerärt bättre prövarbedömd objektiv svarsfrekvens (ORR) sågs hos patienter som erhöll
nivolumab jämfört med kontrollgruppen 13,3 procent (95% KI: 9,3, 18,3) jämfört med 5,8 procent (95% KI: 2,4, 11,6), skillnaden är inte statistisk signifikant.
Mediantiden till svar var ungefär 2 månader i båda grupperna. Svarsdurationen bedömd av
prövare var längre i nivolumab gruppen (9,7 månader) jämfört med kontrollgruppen (4,0 månader) inte heller den skillnaden var statistisk signifikant.
Vad gäller livskvalitet mätt enligt validerade mätmetoder2 var värdena stabila eller något förbättrade över tid i nivolumabgruppen. Kontrollgruppen rapporterade försämrade livskvalitetsvärden.
PD-L1 uttryck
PD-L1 uttryck gick att kvantifiera för 72% av deltagarna. Det fanns en numerisk fördel i OS för
nivolumab versus kontrollgruppen oavsett PD-L1-uttryck. Överlevnaden var längre i gruppen
med ≥1 procent PD-L1-uttryck än i gruppen med <1 procent PD-L1-uttryck, se resultaten nedan i figur 3. Effekten av nivolumab på överlevnad var statistiskt signifikant i gruppen med
>1% PD-L1-uttryck. Analys av subgrupper med högre PD-L1-uttryck (>5 % och >10%) visade
att ett högre uttryck av PD-L1 inte gav någon ytterligare effekt av nivolumab.

2 EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-H&N35 och EuroQoL EQ-5D.
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Figur 3 Median total överlevnad för PD-L1 uttryck versus ej PD-L1 uttryck från registreringsstudien CheckMate 141

>1% PD-L1

<1% PD-L1

Övriga Subgrupper
Cancer i orofarynx (mellansvalget) kan vara orsakat av en infektion med humant papillomvirus
(HPV). Flertalet studier har visat bättre prognos för patienter med HPV-positiva tumörer [1].
I CheckMate 141 testades alla patienter med orofaryngeal cancer för förekomst av p16 i tumörvävnaden med en immunohistokemisk metod (p16 är en surrogatmarkör för HPV infektion). I
en post hoc analys är OS numerärt längre för nivolumab jämfört med kontrollgruppen oavsett
HPV-status, men konfidensintervallen var breda och överlappande. För HPV-positiva tumörer
var HR avseende OS 0,63 (95% KI: 0,38, 1,04) och för HPV-negativa tumörer 0,74 (95% KI:
0,56, 0,98).
I figur 4 nedan presenteras OS resultat för fördefinierade subgrupper i studien i två separata
diagram. Subgrupperna är små och studien var inte utformad för att kunna detektera skillnader i OS på subgruppsnivå så resultaten ska tolkas med försiktighet. Ingen av de nedan nämnda
skillnaderna i HR avseende OS mellan olika subgrupper var statistisk signifikant.
Det finns en oväntad skillnad i HR mellan könen, 0,65 för män och 0,93 för kvinnor. Denna
antas bero på det låga antalet kvinnor inkluderade i studien vilket gett ett brett konfidensintervall och osäkerhet i det uppmätta resultatet. Nivolumab har prövats i flera studier mot andra
tumörtyper och då inte uppvisat några effektskillnader mellan könen.
Skillnaden i HR mellan nordamerikaner (0,55) och européer (0,91) kan eventuellt delvis förklaras med en viss skillnad i baslinjekaraktäristika. En lägre andel av patienterna i Europa var
HPV-positiva och hade aldrig rökt. Båda dessa parametrar gav nivolumab en numerisk sett
bättre effekt på OS i CheckMate 141. Dessutom var andelen HPV-positiva patienter obalanserad mellan behandlingsarmarna i Europapopulationen. Även val av behandling i kontrollarmen kan ha påverkat detta resultat, där en större andel patienter fick docetaxel i Europa
jämfört med Nordamerika.
I studien registrerades avsedd standardbehandling (metotrexat, docetaxel eller cetuximab) för
varje patient innan randomisering till behandling med antingen nivolumab eller standardbehandling. Vid analys av subgrupper baserade på avsedd standardbehandling framstår nivolumab som mer effektivt jämfört med cetuximab (HR 0,39) än jämfört med docetaxel (HR
Dnr 2964/2016
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0,91). Eftersom prövaren kunde välja behandling i kontrollarmen föreligger med största sannolikhet selektionsbias. Detta gör effektjämförelser mot enskilda behandlingar i kontrollarmen osäkra.
Figur 4 OS data för subgrupper från registreringsstudien CheckMate 141
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Oönskade händelser i de kliniska studierna
Säkerhetsprofilen för nivolumab överensstämde med den från tidigare rapporterade studier,
inga nya säkerhetssignaler noterades i CheckMate 141. Läkemedelsrelaterade oönskade händelser (alla grader) rapporterades mer sällan i nivolumabgruppen än i kontrollgruppen (61,9
versus 79,3 procent). Detta gällde även läkemedelsrelaterade oönskade händelser av grad 3–4
(15,3 versus 36,0 procent).
De vanligaste rapporterade biverkningarna i CheckMate141 var trötthet, illamående, diarré,
minskad aptit, klåda och utslag.
Två behandlingsrelaterade dödsfall rapporterades i nivolumabgruppen (inflammation i lungvävnad och hyperkalcemi) och ett i kontrollgruppen (lunginfektion).
Biverkningar enligt produktresumén
Vanligast (≥ 10 %) förekommande biverkningarna var fatigue (34 %), utslag (19 %), klåda (14
%), diarré (13 %), illamående (13 %) och minskad aptit (10 %). Majoriteten av biverkningarna
var milda till måttliga (grad 1 eller 2).
TLV:s bedömning:
Patientkaraktäristika var inte helt välbalanserad mellan de två behandlingsgrupperna. Exempelvis var en större andel över 65 år i kontrollgruppen jämfört med nivolumabgruppen (37,2
versus 28,3 procent). Även andelen patienter som aldrig rökt var högre i kontrollgruppen (25,6
versus 16,3 procent för nivolumab). Endast skillnaden för rökare var statistiskt signifikant. Enligt TLV:s expert är dessa skillnader troligen inte relevanta. Studiepopulationen motsvarar i
stort den svenska patientpopulationen. Den största skillnaden är att svenska patienter i snitt
är cirka 5 år äldre, vilket ger en viss osäkerhet i resultaten.
Studien var designad som en öppen studie vilket ger osäkerhet i uppmätt resultat i livskvalitet
samt i PFS och ORR eftersom resultaten inte mättes av oberoende prövare. Nivolumabs tydliga
effekt på OS minskar däremot osäkerheten i resultaten.
I studien exkluderades vissa subtyper av skivepitelcancer i huvud- och halsområdet, vilket innebär att information om effekt i dessa diagnosgrupper saknas. De grupperna är dock begränsad till cirka 28 procent av alla svenska huvud- och halscancerpatienter. TLV:s förståelse från
anlitade experter är att de mest relevanta subtyperna är inkluderade i studien men att studieresultatet inte är direkt överförbart till övriga subtyper och det är möjligt att studieresultatet
skulle ha påverkats om dessa grupper inkluderats.
För kontrollarmen kunde prövarna välja vilken monobehandling varje patient skulle få, vilket
sannolikt leder till selektionsbias. Detta gör effektjämförelser mot enskilda behandlingar i kontrollarmen osäkra.
Sammanfattningsvis visade studien CheckMate 141 att nivolumab gav en statistiskt signifikant
ökad total överlevnad på 2,66 månader (från kontrollarmens median OS på 5,06 månader). På
gruppnivå anser en anlitad expert detta vara en ”tveksam medianöverlevnadsvinst” men att
det är ett mycket personligt ställningstagande. Den andra experten anser överlevnadsvinsten
kliniskt relevant för denna patientgrupp.
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i PFS mellan behandlingsgrupperna. Kurvan
separerades först efter 5 månader vilket sannolikt kan förklaras med ”pseudo-progression”
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som kan inträda vid behandling med immunoterapi. Vid ett år efter behandlingsstart visade
Opdivo en fördel jämfört med kontrollbehandlingen då 9,5 versus 2,5 procent inte hade progredierat.
I subgruppsanalysen framkom en icke signifikant skillnad i HR (för OS) mellan europeiska och
nordamerikanska patienter. Enligt företaget kunde vissa skillnader i baslinjekaraktäristika,
däribland andelen HPV-positiva patienter och andelen patienter som erhöll docetaxel i kontrollarmen, bidra till skillnaden. Enligt TLV:s förståelse har Sverige en hög andel HPV-positiva
patienter. Beroende på analyserad subtyp av HH-cancer och mätmetoder anges olika procentsatser för HPV-prevalens i Sverige och dessa relaterar oftast till diagnostillfället. För den aktuella patientgruppen med återfall efter tidigare behandlingar är siffrorna osäkra eftersom HPVpositiva tumörer generellt har en bättre prognos och förhållandet mellan HPV-positiva och
HPV-negativa tumörer därmed kan förändras under behandlingsgången. Angående klinisk
praxis saknas konsensus vad gäller medicinsk behandling i Sverige. Troligen är andelen patienter som behandlas med docetaxel lägre på de flesta håll i Sverige än i den europeiska studiepopulationen (där 60 procent fick docetaxel). Dessa parametrar kan dock inte förklara hela
skillnaden i HR mellan populationerna, men eftersom skillnaden inte är signifikant kan inte
heller slumpen uteslutas. TLV kan konstatera att det råder betydande osäkerhet kring effekten
av nivolumab i den europeiska populationen.
Jämfört med docetaxel ser man en mindre överlevnadsfördel av nivolumab än jämfört med
både cetuximab och metotrexat. Även om skillnaderna i subgruppsanalysen inte var statistiskt
signifikanta använder företaget den högre andelen patienter som får docetaxel som delförklaring till den lägre överlevnadseffekten av nivolumab i den europeiska subpopulationen. TLV
anser det därmed svårt att med säkerhet bedöma hur effektiv nivolumab är jämfört med docetaxel.
Opdivo gav en lägre incidens av läkemedelsrelaterade biverkningar, även de av grad 3 och 4,
jämfört med kontrollgruppen. Inga större skillnader i biverkningsfrekvens eller allvarlighetsgrad rapporterades jämfört med tidigare studier.
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3 Hälsoekonomi Opdivo
När ett läkemedel introduceras på marknaden finns oftast begränsat med information, vanligtvis endast resultat från en eller ett par kliniska studier vars uppföljningstid är förhållandevis kort. För att skatta de behandlingsvinster som behandlingen kan ge upphov till bortom den
tidsperiod som omfattas av det kliniska underlaget tillämpas som regel modellering vid hälsoekonomiska bedömningar. Så har även skett vid denna bedömning av Opdivo (nivolumab).
För att uppskatta kostnadseffektiviteten vid behandling med Opdivo har företaget inkommit
med en partitioned-survival-modell3. Företagets modell har tre stadier: progressionsfri sjukdom, progredierad sjukdom och död. Alla patienter går in i modellen i stadiet för progressionsfri sjukdom. Övergångssannolikheterna bygger på effektmåtten progressionsfri överlevnad
(PFS) och total överlevnad (OS).
I modellen jämförs Opdivo med prövarens val vilket inkluderar metotrexat, docetaxel och
cetuximab, som vägts samman i företagets analyser baseras på förekomsten i CheckMate 141.
Data och patientkaraktäristika är i modellen främst hämtade från den kliniska studien CheckMate 141. Vid inträde är patienternas genomsnittsålder 59 år, de väger i genomsnitt 66,9 kg
och har en genomsnittlig kroppsyta på 1,78 m2. Modellens maximala tidshorisont är 25 år och
en cykel i modellen motsvarar fyra veckor. Tidshorisonten innebär i praktiken en livstidsmodellering eftersom mortaliteten i patientpopulationen är hög. Kostnader och hälsovinster har
diskonterats med tre procent årligen.
Figur 5 Företagets modell

TLV:s bedömning: Modellen företaget har använt är lämpligt uppbyggd till sin struktur.
Modeller av den här typen är vanliga när det gäller cancerläkemedel och TLV gör bedömningen
att den fångar de flesta relevanta kostnader och effekter behandling med Opdivo medför. Patientkaraktäristika förefaller vara representativa för patientgruppen enligt TLV:s expert, med
undantag av att den genomsnittliga åldern i Sverige enligt experterna generellt är högre.
Den hälsoekonomiska analys som presenteras nedan baseras på de resultat för behandlingseffekt som funnits i studien CheckMate 141. Om behandlingseffekten skulle skilja mellan olika
geografiska grupper kommer det att ha påverkan på resultaten av den hälsoekonomiska analysen. TLV har ombett företaget att inkomma med en analys som belyser hur mycket detta
skulle påverka resultaten i den hälsoekonomiska analysen, men företaget har valt att inte inkomma med en sådan analys. TLV kan därför inte bedöma hur stor påverkan detta kan ha på
resultaten i den hälsoekonomiska analysen.

3

Påminner om en Markov-modell, fördelen är att denna modell-typ kan använda överlevnadsdata direkt.
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3.1 Effektmått
Klinisk effekt
De viktigaste kliniska effektmåtten i modellen är progressionsfri överlevnad (PFS) och total
överlevnad (OS) som hämtats från studien CheckMate 141. Företaget presenterar ett antal olika
statistiska fördelningar för att modellera överlevnadskurvorna i den hälsoekonomiska modellen.
Den statistiska passformen, det vill säga hur pass väl de olika skattade fördelningarna överensstämmer med bakomliggande Kaplan-Meier-estimat4 har utvärderats med AIC5 och BIC6.
Då företaget menar att Kaplan-Meier-estimaten för Opdivo och jämförelsealternativen korsar
och överlappar varandra bedömde de att överlevnadskurvorna bör extrapoleras oberoende av
varandra, vilket innebär att varje överlevnadskurva förses med den bäst passande parametriska funktionen oberoende av hur den passar de andra överlevnadskurvorna.
Progressionsfri överlevnad för Opdivo
För Opdivo har företaget valt att extrapolera den progressionsfria överlevnadskurvan med generaliserad gamma-fördelningen då det är den fördelning som har den bästa visuella passformen, även om den log logistiska kurvan har bättre statistisk passform, visat i lägre medelvärde
av AIC och BIC. Den generaliserade gamma-funktionen hade dock det lägsta AIC-värdet.
Spline-modellerna, som undersökts och visat bättre statistisk passform till den bakomliggande
Kaplan Meier-datan, har inte använts eftersom företaget bedömer att de ger för stor tyngd åt
de osäkra svansarna av Kaplan Meier kurvan. Detta skulle ge en alltför optimistisk uppskattning av PFS.
Progressionsfri överlevnad för komparatorn (cetuximab, docetaxel och metotrexat)
För komparatorn (cetuximab, docetaxel och metotrexat) har företaget valt att extrapolera den
progressionsfria överlevnadskurvan med den log logistiska funktionen. Denna funktion har
bäst statistisk passform och efter visuella inspektioner menar företaget att denna funktion har
en god passform till bakomliggande överlevnadsdata.
Total överlevnad för Opdivo
För Opdivo har företaget extrapolerat total överlevnad med den log normala funktionen, baserat på statistisk och visuell passform.
Total överlevnad för komparatorn (cetuximab, docetaxel och metotrexat)
För komparatorn har företaget valt att extrapolera total överlevnad med den log logistiska
funktionen, baserat på statistisk och visuell passform.

Funktion av överlevnadsdata.
Akaike’s Information Criterion, statistisk metod för att avgöra grad av anpassning.
6 Bayesian Information Criterion, statistisk metod för att avgöra grad av anpassning.
4
5
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Figur 6 Företagets grundscenario, progressionsfri och total överlevnad - 5 år
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Figur 7 Företagets grundscenario, progressionsfri och total överlevnad - 25 år
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TLV:s bedömning: Idag saknas långtidsdata för att göra en rimlig bedömning kring den effekt Opdivo kan ha bortom den period som omfattas av de kliniska studierna, vilket gör en
extrapolering nödvändig.
TLV bedömer i enlighet med företaget att de modeller som valts för att extrapolera progressionsfri och total överlevnad för komparatorn både visuellt och statistiskt (AIC och BIC) ser ut
att passa underliggande data bäst för.
Gällande extrapoleringen av den progressionsfria överlevnaden för Opdivo-armen har företaget valt den kurva med bäst visuell passform, samt lägst AIC-värde, men inte lägst medelvärde
för AIC och BIC. TLV bedömer att det inte är någon av kurvorna som helt speglar den formen
på den underliggande Kaplan Meier-kurvan. TLV kommer i sitt scenario baserat på CheckMate
141 att använda den generaliserade gamma-kurvan.
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Den totala överlevnaden i Opdivo-armen är skillnaderna mellan de olika extrapolerade kurvorna inte stora men de har påverkan på resultatet. Eftersom det inte visuellt går att urskilja
vilken av kurvorna som bäst speglar den underliggande Kaplan Meier-kurvan kommer den
kurva som har bäst statistisk passform, den lognormala kurvan, att användas i TLV:s scenario
baserat på CheckMate 141. Det bör dock noteras att detta är en av de minst konservativa extrapoleringarna av den totala överlevnaden, vilket leder till en risk att resultatet skulle kunna vara
högre. Hur de olika kurvorna påverkar resultatet belyses i känslighetsanalyser.
I företagets grundscenario behandlas patienterna fram till progression, vilket leder till att vissa
patienter i modellen får behandling med Opdivo under en lång tid. Företaget har därför inkommit med analyser där ett behandlingsstopp efter 22,5 månader appliceras. Att redovisa
analyser där patienter behandlas i maximalt 22,5 månader innebär att läkemedelskostnader
endast uppstår under de första 22,5 månaderna. Det kommer sedan finnas en andel patienter
som aldrig progredierar och därav drar nytta av de lägre sjukvårdskostnader och högre nyttovikter det progressionsfria hälsostadiet medför. Detta innebär att dessa analyser potentiellt
kan underskatta den inkrementella kostnaden per vunnet QALY.
TLV presenterar därför både scenariot baserat på CheckMate 141 och känslighetsanalyser med
respektive utan behandlingsstopp.
Hälsorelaterad livskvalitet
Den hälsorelaterade livskvaliteten förändras beroende på hälsostadium i den hälsoekonomiska
modellen. De nyttovikter som används är härledda från patienter i CheckMate 141. Under studieperioden mättes patienternas livskvalitet med EQ-5D formuläret7 vilket visade på statistiskt
signifikanta skillnader i livskvalitet mellan behandlingsarmarna. Svaren har sedan konverterats till nyttovikter med hjälp av den hypotetiska brittiska värderingen (Dolan)[2] och den erfarenhetsbaserade svenska värderingen (Burström et al.)[3]. Den brittiska värderingen
används i företagets grundscenario.
Tabell 2 Nyttovikter
Opdivo
Komparator
Hälsostadium

Tariff
Brittiska
Brittiska
Brittiska

Opdivo
Komparator
Hälsostadium

Svenska
Svenska
Svenska

Progressionsfri sjukdom
0,741
0,692
0,728

Progredierad sjukdom
0,656
0,559
0,634

0,858
0,834
0,852

0,820
0,780
0,811

För hälsostadiet död är nyttovikten per definition 0.
I analysen tas också hänsyn till de effekter läkemedelsbiverkningar har på den hälsorelaterade
livskvaliteten, där livskvalitetsminskningar sker i samband med varje biverkan som uppstår.
När behandlingsspecifika livskvalitetsvikter används antas dessa fånga denna livskvalitetsminskning, men när samma nyttovikt används för alla patienter i ett hälsostadium appliceras
ett nyttodekrement. Livskvalitetsminskningen baseras på prevalensen av de biverkningar som
uppstod i CheckMate 141 för de olika behandlingsalternativen. De biverkningar som är inkluderade i modellen är de biverkningar som klassas som grad 3 eller högre och förekom hos mer
än 5 procent av patientpopulationen.
TLV:s bedömning: Då nyttovikterna i den hälsoekonomiska modellen är hämtade från
CheckMate 141, är de baserade på den relevanta patientpopulationen. Nyttoavdragen för biverkningar har en mindre inverkan på kostnadseffektiviteten. TLV använder, liksom företaget,
EQ-5D är ett instrument som används för att skatta livskvalitet. Instrumentet innehåller fem frågor, där varje fråga har tre svarsalternativ. De fem frågorna är rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. De tre svarsalternativen är inga problem/svårigheter, vissa problem/svårigheter och stora problem/svårigheter.
7
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den brittiska tariffen i sitt scenario baserat på CheckMate 141 och utför känslighetsanalyser
med den svenska tariffen.

3.2 Kostnader och resursutnyttjande
Kostnaderna i den hälsoekonomiska modellen är hämtade från Socialstyrelsen 2016 [4], Södra
Regionvårdsnämnden 2016 [5], TLV:s pris- och beslutsdatabas [6] och från Apoteket AB 2016
[7].
Resursallokering och biverkningshantering för modellens olika stadier har samlats in genom
intervjuer med kliniska experter inom terapiområdet.
Kostnader för läkemedlet
Priset som används i modellen för Opdivo är 13 067,50 kronor (AUP) för en injektionsflaska à
100 mg och 5 261,50 kronor (AUP) för en injektionsflaska à 40 mg. Läkemedlet ska administreras intravenöst varannan vecka med en dos om 3 mg per kg kroppsvikt. Den genomsnittliga
kostnaden per månad (vilket motsvarar två doser) och patient blir för Opdivo ungefär 55 000
kronor. I modellen räknar företaget i sitt grundscenario med att hälften av patienterna får en
dos om 200 mg och att hälften av patienterna får en dos om 220 mg. Detta antagande baseras
på att medianvikten var 66 kg.
Priset som används för cetuximab är 10 587 kronor (AUP) för en injektionsflaska à 500 mg och
2 170,50 för en injektionsflaska à 100 mg. Läkemedlet ska administreras varje vecka med en
dos om 250 mg per m2 kroppsyta. Den genomsnittliga kostnaden per månad och patient blir
ungefär 43 500 kronor.
Priset som används i modellen för docetaxel är 250 kronor (AUP) för en injektionsflaska à 80
mg. Läkemedlet ska administreras intravenöst varje vecka med en dos om 30 mg per m2 kroppsyta. Den genomsnittliga kostnaden per månad och patient blir för docetaxel ungefär 1 000
kronor.
Priset som används i modellen för metotrexat 2 406,32 kronor (AUP) för en injektionsflaska à
5000 mg. Läkemedlet ska administreras intravenöst varje vecka med en dos om 40 mg per m2
kroppsyta. Den genomsnittliga kostnaden per månad och patient blir för metotrexat ungefär 9
625 kronor.
I CheckMate 141 får en andel av patienterna efterföljande behandling efter att de progredierat.
I Opdivo-armen fick 29,6 procent ytterligare behandling, och i komparator-armen fick 32,2
procent ytterligare behandling. I modellen inkluderas läkemedelskostnader för dessa patienter. Ett flertal behandlingar inkluderas i modellen och fördelningen mellan dessa hämtas i företagets grundscenario från en uppskattning av svensk expert. Två alternativa fördelningar
inkluderas som känslighetsanalyser, dels fördelningen som observerades i CheckMate 141
samt en lika fördelning mellan de två behandlingsarmarna. I alla dessa scenarier är den vanligast förekommande behandlingen bästa möjliga omvårdnad, vilket inte antas leda till ytterligare kostnader. Efterföljande behandling antas pågå under 3,5 månader, baserat på
företagets expert.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är relevant att basera dosen i den hälsoekonomiska
analysen på medelvikten (66,9 kg) bland patienterna i den kliniska studien.
TLV bedömer att det är rimligt att en del av patienterna får efterföljande behandling. Antagandet att den största delen av patienter som får efterföljande behandling får bästa möjliga omvårdnad förefaller rimligt.
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Behandlingslängd
I CheckMate 141 fick patienterna Opdivo till progression eller till dess att de avbröt behandlingen på grund av toxicitet och att en liten andel patienter fortsatte behandling efter progression om läkaren bedömde att det fanns en klinisk nytta med det. I sitt grundscenario antar
företaget att behandlingslängden motsvaras av den progressionsfria överlevnaden. Detta innebär att en liten andel kommer behandlas under många år i den hälsoekonomiska modellen.
Det medicinska värdet av en så pass lång behandlingstid för patienter som inte progredierat i
sin sjukdom är ännu inte känt.
Företaget har också använt en parametrisk statistisk fördelning av behandlingsdurationen i
studien för att extrapolera hur länge patienter kommer att behandlas efter studiens slut. Även
detta resulterar i att ett fåtalpatienter behandlas under en lång tid. För de patienter som behandlas med Opdivo finns inga tydliga skillnader mellan behandlingslängd och progressionsfri
överlevnad, men för komparator-armen är behandlingslängden kortare än den progressionsfria överlevnaden. Därav inkluderas känslighetsanalyser med behandlingsduration som grund
för behandlingskostnaderna istället för progressionsfri överlevnad.
Eftersom det i dagsläget inte är klart hur länge patienter kommer att behandlas med Opdivo
har företaget inkluderat känslighetsanalyser med stoppregel vid 22,5 månader samt vid 3 respektive 5 år.

TLV:s bedömning: Antagandet om behandlingstid har stor påverkan på kostnadseffektiviteten. TLV har därför valt att presentera två analyser, en analys där patienter behandlas till
progression och en där patienter avbryter behandling vid 22,5 månader.
Med den kunskap vi har idag kan TLV inte uttala sig huruvida ett behandlingsstopp på 22,5
månader är rimligt eller inte. För att kunna besvara frågan kring ett behandlingsstopp vid en
fördefinierad tidpunkt behövs långtidsdata som kan styrka ett sådant antagande. Känslighetsanalyser på olika behandlingslängder kommer presenteras.

Vårdkostnader och resursutnyttjande
Förutom läkemedelskostnader inkluderas kostnader för olika typer av ingrepp och läkarbesök.
Dessa kostnader har räknats fram genom svenska regionala prislistor och genom intervjuer
med kliniska experter inom terapiområdet.
TLV:s bedömning: Vårdkostnader är inte drivande i modellen, och företagets antagande
kring vårdkostnader och resursutnyttjande förefaller vara i linje med vad som observerats i
tidigare ärenden inom samma terapiområde.
Biverkningar (oönskade händelser)
I den hälsoekonomiska modellen har kostnader och resursutnyttjande för biverkningar inkluderats. Kliniska experter användes för att uppskatta kostnader och resursutnyttjande kopplade
till de observerade biverkningarna.
De biverkningar som är inkluderade i modellen är de biverkningar som klassas som grad 3
eller högre och förekom hos fler än 5 procent hos studiepopulationen. Kostnaderna är modellerade som en engångskostnad som uppstår i början av simuleringarna.
TLV:s bedömning: Kostnaden för biverkningar är små och påverkar endast resultatet marginellt.
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Indirekta kostnader
I detta fall har företaget valt att inte inkludera indirekta kostnader, eftersom medelåldern i
modellen är 59 år och den arbetande delen av denna population antas vara mycket liten. Givet
detta skulle indirekta kostnader ha en mycket liten påverkan på resultaten och därför inkluderas inte de indirekta kostnaderna i de hälsoekonomiska analyserna.
TLV:s bedömning: TLV brukar normalt sett begära att indirekta kostnader inkluderas i de
hälsoekonomiska modellerna. Men i det här fallet delar TLV företagets uppfattning kring att
exkludera de indirekta kostnaderna eftersom det skulle ha en minimal påverkan på resultaten.
Om något så kan det anses vara ett konservativt antagande eftersom Opdivo förlänger tiden en
patient befinner sig i det progressionsfria hälsostadiet och därmed sannolikheten för att en
patient ska kunna fortsätta arbeta.
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4 Resultat
4.1 Företagets grundscenario
Antaganden i företagets grundscenario
•
Patienter behandlas med Opdivo under hela perioden de befinner sig i det progressionsfria hälsostadiet.
•
Progressionsfri överlevnad extrapoleras med den generaliserade gamma
funktionen för Opdivo (baserat på visuell passform och enbart AIC) och med
den log logistiska funktionen för komparatorn.
•
Total överlevnad extrapoleras med den log normala funktionen för Opdivo och
den log logistiska för komparatorn.
•
För att beräkna läkemedelskostnad antas att hälften av patienterna får en dos
om 200 mg Opdivo och hälften får en dos om 220 mg Opdivo.
•
Ca 30% av patienterna i båda armarna får efterföljande behandling.
•
Efterföljande behandling pågår i 3,5 månader.
•
Indirekta kostnader inkluderas inte i analysen då dessa antas vara försumbara.
Resultatet i företagets grundscenario
Företagets grundscenario resulterar i 870 000 kronor per QALY för Opdivo jämfört med cetuximab, docetaxel och metotrexat, vid behandling av skivepitelcancer i huvud- och halsregionen
efter platinumbaserad behandling.
Tabell 3 Resultat i företagets grundscenario

324 263
35 870
51 642
284 629

38 557
47 753
55 587
223 994

Ökning/
minskning
285 706
-11 883
-3 945
60 635

1,19
0,82

0,72
0,44

0,47
0,38

696 403

365 890

330 513
871 092

Opdivo
Läkemedelskostnad
Behandlingsrelaterade kostnader*
Efterföljande behandling
Övriga sjukvårdskostnader
Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnader, totalt
Kostnad per vunnet QALY för Opdivo
*Administrering, monitorering och biverkningar

Komparator

Företagets känslighetsanalyser
Företaget presenterar flera känslighetsanalyser. Störst påverkan på resultaten har nyttovikter,
komparator, kroppsvikt och tidshorisont.
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Tabell 4 Företagets känslighetsanalyser

Känslighetsanalyser

0,38
0,31
0,36
0,39

Kostnad/
QALY
871 092 kr
961 110 kr
888 563 kr
864 842 kr

274 708 kr

0,38

724 013 kr

296 666 kr

0,38

781 884 kr

312 879 kr
330 513 kr

0,38
0,42

824 617 kr
790 160 kr

330 513 kr

0,32

1 047 726 kr

297 799 kr

0,40

745 712 kr

311 308 kr

0,45

688 903 kr

324 985 kr

0,38

856 522 kr

253 707 kr
365 212 kr
201 240 kr
331 770 kr
300 891

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

668 665 kr
962 543 kr
530 382 kr
874 405 kr
793 022

331 017 kr
329 145 kr

0,38
0,38

872 419 kr
867 486 kr

330 474 kr
346 535 kr

0,38
0,38

870 988 kr
913 320 kr

314 535 kr
0,38
CheckMate 141)
Kassation
Exkluderat
349 156 kr
0,38
*Hälften av patienterna får 200 mg och hälften får 220 mg Opdivo.
** Endast kostnaden för komparatorn ändras.

828 980 kr

Företagets grundscenario
Tidshorisont
5 år
10 år
25 år
BehandlingsBehandlingsstopp
längd
22,5 månader
Behandlingsstopp
vid 3 år
Behandlingsstopp
vid 5 år
Livskvalitet
Svenska nyttovikter
Brittiska nyttovikter,
per hälsostadie
Extrapolering
Log normal – OS
och PFS för båda
behandlingarna
Log logistisk – OS
oavsett behandling
Log normal – PFS
nivo
Log logistisk – PFS
komparator
OS som grundscenario TTD för att beräkna
behandlingslängd.
Generaliserad
gamma – TTD Opdivo
Weibull – TTD komparator
Komparator**
Fördelning enligt företagets expert
Docetaxel
Cetuximab
Metotrexat
Metotrexat+5-FU
Efterföljande
Enligt Checkbehandling
Mate141
Lika fördelning
Kroppsvikt
67,7 kg (företagets
svenska expert)*

66,9
66,0 kg (median
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+/- Kostnader
330 513 kr
294 898 kr
322 246 kr
335 375 kr

+/- QALYs

920 227 kr
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4.2 TLV:s scenario baserat på CheckMate 141
TLV bedömer den bästa uppskattningen för kostnad per QALY är ungefär 760 000 kronor när
inga patienter får fortsatt behandling bortom 22,5 månader trots att de fortfarande är progressionsfria. Samma analys utan stoppregeln på 22,5 månader resulterar i en ungefärlig kostnad per QALY på 913 000 kronor.
Viktiga antaganden i TLV:s

 och utan stoppregel på 22,5 månader.
Den dos som används i scenario baserat på CheckMate 141:


Analysen görs med modellen baseras på den genomsnittliga vikten hos patienterna i
CheckMate 141.

Tabell 5 TLV:s scenario med stoppregel vid 22,5 månader

Läkemedelskostnad
Behandlingsrelaterade kostnader*
Efterföljande behandling

287 343
30 515
51 642

38 557
47 753
55 587

Ökning/
minskning
248 786
-17 238
-3 945

Övriga sjukvårdskostnader

284 629

223 994

60 635

1,19
0,82

0,72
0,44

0,47
0,38

Kostnader, totalt
654 128
Kostnad per vunnet QALY för Opdivo
*Administrering, monitorering och biverkningar

365 890

288 237
759 671

Opdivo

Levnadsår (LY)
QALYs

Komparator

Tabell 6 Resultat i TLV:s scenario utan stoppregel

Opdivo

Komparator

Ökning/
minskning

Läkemedelskostnad
Behandlingsrelaterade kostnader*
Efterföljande behandling

340 285
35 870
51 642

38 557
47 753
55 587

301 729
-11 883
-3 945

Övriga sjukvårdskostnader

284 629

223 994

60 635

1,19
0,82

0,72
0,44

0,47
0,38

Kostnader, totalt
712 426
Kostnad per vunnet QALY för Opdivo
*Administrering, monitorering och biverkningar

365 890

346 535
913 320

Levnadsår (LY)
QALYs
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TLV:s känslighetsanalyser
De känslighetsanalyser TLV utfört presenteras i Tabell 7 och Tabell 8. De parametrar som har
störts påverkan på resultaten är extrapolering av den totala överlevnaden i Opdivo-armen,
vilka nyttovikter och vilken komparator som används, samt om stoppregel tillämpas eller inte.
Tabell 7 TLV:s känslighetsanalyser med stoppregel vid 22,5 månader

Känslighetsanalyser
TLV:s scenario baserat på CheckMate 141
Tidshorisont
5 år
10 år
25 år
BehandlingsBehandlingsstopp
längd
vid 3 år
Behandlingsstopp
vid 5 år
Livskvalitet
Svenska nyttovikter
Brittiska nyttovikter,
per hälsostadie
Extrapolering
Exponentiell
total överlevnad Weibull
Opdivo
Generaliserad
gamma
Loglogistisk
Gompertz
Gamma
Komparator*
Docetaxel
Cetuximab
Metotrexat
Metotrexat+5-FU
Efterföljande
Enligt Checkbehandling
Mate141
Lika fördelning
Kassation
Exkluderat
* Endast kostnaden för komparatorn ändras.

+/- Kostnader

+/- QALYs

Kostnad/
QALY

288 237 kr
269 860 kr
284 261 kr
289 642 kr

0,38
0,31
0,36
0,39

759 671 kr
879 509 kr
783 822 kr
750 765 kr

311 176 kr

0,38

820 128 kr

328 114 kr
288 237 kr

0,38
0,42

864 769 kr
689 091 kr

288 237 kr
241 925 kr
242 977 kr

0,32
0,19
0,20

913 713 kr
1 243 722 kr
1 213 923 kr

272 022 kr
301 747 kr
271 620 kr
241 887 kr
322 936 kr
158 964 kr
289 494 kr
258 616 kr

0,32
0,43
0,32
0,19
0,38
0,38
0,38
0,38

854 369 kr
698 544 kr
846 729 kr
1 244 875 kr
851 122 kr
418 962 kr
762 984 kr
681 602 kr

288 741 kr
286 869 kr
280 732 kr

0,38
0,38
0,38

760 999 kr
756 066 kr
739 891 kr

Tabell 8 TLV:s känslighetsanalyser utan stoppregel

Känslighetsanalyser
TLV:s scenario baserat på CheckMate 141
Tidshorisont
5 år
10 år
25 år
BehandlingsBehandlingsstopp
längd
vid 3 år
Behandlingsstopp
vid 5 år
Livskvalitet
Svenska nyttovikter
Brittiska nyttovikter,
per hälsostadie
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+/- Kostnader

+/- QALYs

Kostnad/
QALY

346 535 kr
310 150 kr
338 077 kr
351 535 kr

0,38
0,31
0,36
0,39

913 320 kr
1 010 819 kr
932 214 kr
906 514 kr

311 176 kr

0,38

820 128 kr

328 114 kr
346 535 kr

0,38
0,42

864 769 kr
828 465 kr

346 535 kr

0,32

1 098 517 kr
21

Extrapolering
total överlevnad
Opdivo

Exponentiell
Weibull
Generaliserad
gamma
Loglogistisk
Gompertz
Gamma
Komparator*
Docetaxel
Cetuximab
Metotrexat
Metotrexat+5-FU
Efterföljande
Enligt Checkbehandling
Mate141
Lika fördelning
Kassation
Exkluderat
* Endast kostnaden för komparatorn ändras.

283 973 kr
286 560 kr

0,19
0,20

1 459 889 kr
1 431 664 kr

330 320 kr
360 044 kr
329 918 kr
283 884 kr
381 234 kr
217 262 kr
347 792 kr
316 914 kr

0,32
0,43
0,32
0,19
0,38
0,38
0,38
0,38

1 037 471 kr
833 504 kr
1 028 463 kr
1 461 013 kr
1 004 771 kr
572 610 kr
916 633 kr
835 250 kr

347 039 kr
345 167 kr
334 213 kr

0,38
0,38
0,38

914 647 kr
909 714 kr
880 842 kr

Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
För att tydliggöra vilken effekt priset på Opdivo har på kostnaden per vunnet QALY har TLV
utfört modellanalyser vid olika prisnivåer. Analyserna utgår från de läkemedelskostnader som
redovisas i avsnittet för kostnader och resursutnyttjande. Läkemedelskostnader för Opdivo räknas gradvis nedåt till produkten tillhandahålls helt utan kostnad av företaget. Två analyser är
inkluderade i grafen, ett antagande där TLV applicerar en stoppregel vid 22,5 månader och en
analys där en stoppregel inte tillämpas.
Figur 8 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer

Kostnad per QALY vid olika prisnivåer
1 000 000 kr
Opdivo jämfört med prövarens val med stoppregel vid
22,5 månader
Opdivo jämfört med prövarens val utan stoppregel

800 000 kr

600 000 kr

400 000 kr

200 000 kr

0 kr
100
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Osäkerhet i resultaten
Osäkerheten i resultaten härstammar från huruvida patienter behandlas längre tid än 22,5 månader trots att de är progressionsfria, samt hur effekten av Opdivo relativt jämförelsealternativet ser ut bortom de kliniska studierna. Båda parametrar har en betydande påverkan på
kostnaden per vunnet QALY.
Det råder osäkerhet kring huruvida den behandlingseffekt som uppmätts i hela patientpopulationen i CheckMate 141 är överförbar på de svenska patienterna. Skulle det finnas skillnader
i behandlingseffekt mellan dessa populationer kommer det att ha påverkan på den hälsoekonomiska analysen som bygger på resultaten för hela patientpopulationen från denna studie.
Hur stor denna påverkan är har TLV inte kunnat utreda då företaget valt att inte inkomma
med den analys som TLV efterfrågat. Den motivering företaget gett är att studien inte var designad för detta, samt att det därför finns obalanser mellan behandlingsarmarna.
Vidare finns även osäkerhet kring effekten av Opdivo jämfört docetaxel.
Sammantaget bedöms osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten vara mycket hög.

4.3 Budgetpåverkan
Företaget uppskattar att cirka [--] patienter kan bli aktuella för behandling med Opdivo vid
behandling av skivepitelcancer i huvud- och halsregionen efter platinumbaserad behandling
per år. Detta skulle innebära en försäljningsvolym på ungefär [----] kronor vid år 2018 baserat
på listpris.

4.4 Samlad bedömning av resultaten
TLV kan inte bedöma vilket scenario gällande behandlingslängden som är det troligaste i klinisk praxis med den evidens som finns till vårt förfogande. Därför presenteras två analyser: en
analys som representerar ett behandlingsstopp vid 22,5 månader och en analys där patienter
behandlas fram till progression. Givet detta landar kostnaden per vunnet QALY för Opdivo på
ungefär 760 000 kronor om patienter behandlas som längst 22,5 månader och. Antas patienter
istället behandlas fram hela tiden de befinner sig i det progressionsfria hälsostadiet blir kostnaden per vunnet QALY istället ungefär 913 000 kronor.
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