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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.

Kostnaden för läkemedlet
efter återbäring

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

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

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

Klinikläkemedel och medicinteknik
Avtalat pris

Företagets pris

Begreppet används när regionerna har upphandlat en
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV
(ej sekretessbelagt).
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris
används inte.
Begreppet används för de produkter som inte har
upphandlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris,
grundpris eller officiellt pris används inte.
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TLV:s bedömning och sammanfattning
European network for health technology assessment (EUnetHTA) är ett nätverk för
europeiska HTA-myndigheter där TLV finns representerat. EUnetHTA har utvärderat
Polivy för den indikation som är aktuell för denna utvärdering. Rapporten publicerades på
EUnetHTA:s webbplats den 13 februari 2020. Delar ur rapporten används i detta beslutsunderlag, därför är vissa avsnitt med engelsk text.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som
utgår från det lymfatiska systemets celler. Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)
utgår från en viss typ av lymfocyter, så kallade B-lymfocyter.
Patienter med relapserande (återfall i sjukdom) eller refraktär DLBCL (R/R DLBCL)
som inte är aktuella för stamcellstransplantation har en mycket dålig prognos och
kort förväntad återstående levnadstid.
Polivy i kombination med bendamustin och rituximab (BR) är avsett för behandling
av vuxna patienter med R/R DLBCL som inte är kandidater för hematopoetisk stamcellstransplantation.
TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till behandling med Polivy i kombination med BR utgörs av följande kombinationer: rituximab-gemcitabin-oxaliplatin
(R-GEMOX), bendamustin-rituximab (BR) och rituximab-isofosfamid-metotrexatetoposid (R-IME/IMVP-16). I denna utvärdering används jämförelse mot BR då det
endast för detta jämförelsealternativ finns en direkt jämförande studie mot Polivy i
kombination med BR.
Effekt och säkerhet för Polivy i kombination med BR vid R/R DLBCL har jämförts
med behandling med BR i en pågående randomiserad, öppen fas Ib/II-studie
(GO29365). Behandling med Polivy i kombination med BR resulterade i en högre andel patienter som uppnådde komplett remission samt förlängd progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med behandling med BR.
Studien var i tidig fas (Ib/II), saknade statistisk analysplan och inkluderade ett lågt
antal patienter för den aktuella indikationen. Baslinjekarakteristika var obalanserad
mellan behandlingsarmarna. Patienterna i jämförelsearmen hade sämre prognostiska
faktorer jämfört med patienterna som behandlats med Polivy. Resultatet i studien är
förknippat med mycket hög osäkerhet.
Företaget uppger att Polivy kommer att finnas tillgängligt i två storlekar, 140 mg respektive 30 mg. 30 mg beräknas bli tillgänglig första kvartalet 2021. Då endast 140
mg vialen är tillgänglig är genomsnittlig läkemedelskostnad cirka 150 000 kronor per
dos. När 30 mg vialen blir tillgänglig sjunker genomsnittlig läkemedelskostnad till
cirka 110 000 kronor per dos. Behandlingen ges som maximalt 6 doser.
Osäkerheten i analysen är mycket hög och ligger främst i att den relativa effekten är
mycket svår att skatta utifrån föreliggande underlag. Till följd av detta presenterar
TLV inte något grundscenario utan enbart scenarioanalyser för att visa på hur kostnaden per vunnet QALY påverkas då bland annat den relativa effekten varieras.
När enbart 140 mg vialen finns tillgänglig bedömer TLV att kostnaden per vunnet
QALY för Polivy i kombination med BR är mellan 830 000 – 1 650 000 kronor jämfört med BR. När 30 mg vialen blir tillgänglig sjunker denna uppskattning till 620
000 – 1 230 000 kronor per vunnet QALY.

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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Ordlista
aaIPI: åldersjusterat Internationellt prognostiskt index (age adjusted IPI)
BOR: bästa objektiva respons (best objective response)
BR: bendamustin och rituximab. Används här synonymt med ”R-bendamustin”.
CAR-T-behandling: CAR står för chimeric antigen receptor och behandlingen innebär att patientens
egna T-celler (vita blodkroppar) omprogrammeras så att de mer effektivt kan identifiera och förgöra
cancerceller [1].
CHMP: Committee for Medicinal Products for Human use
CR: komplett remission (complete remission)
DLBCL: diffust storcelligt B-cellslymfom (diffuse large B-cell lymphoma)
DOR: responsduration (duration of response)
ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status. Skala för bedömning av
allmäntillstånd/funktionsstatus.
EMA: European Medicines Agency
EUnetHTA: European network for health technology assessment
IRC: oberoende granskningskommitté (independent review committee)
IPI: Internationellt prognostiskt index (The International Prognostic Index)
MAH: används i denna utredning synonymt med ”företaget” (market authorisation holder)
MAIC: matching-adjusted indirect comparison
MMAE: monometyl-auristatin E
OS: total överlevnad (overall survival)
PFS: progressionsfri överlevnad (progression-free survival)
P+BR: polatuzumab vedotin (Polivy), bendamustin och rituximab
PD: relaps eller progressiv sjukdom (progressive disease)
PET-CT: positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT)
PR: partiell remission (partial remission)
R-CHOP: rituximab, cyklofosfamid (Sendoxan), doxorubicin (Doxorubicin), vinkristin (Oncovin,
Vincristine) och prednison (Deltison)
R-DHAP: rituximab, betametason, cisplatin och cytarabin
R-GDP: rituximab, gemcitabin, prednison och cisplatin
R-GEMOX: rituximab, gemcitabin och oxaliplatin.
R-IKE: rituximab, isofosfamid, karboplatin och etoposid
R-IME/IMVP-16: rituximab, isofosfamid, metotrexat och etoposid
R/R DLBCL: relapserande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom. ”Recidiverande” är
synonymt med ”relapserande” och innebär ”återfall”.
R/R FL: relapserande eller refraktärt follikulärt lymfom. ”Recidiverande” är synonymt med
”relapserande” och innebär ”återfall”.
SAP: statistisk analysplan (statistical analysis plan)
SCT: stamcellstransplantation (stem cell transplant)
TINAS: Therapy-Induced Neuropathy Assessment Scale
SD: stabil sjukdom (stable disease)
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1 Bakgrund
European network for health technology assessment (EUnetHTA) är ett nätverk för europeiska HTA-myndigheter där TLV finns representerat. EUnetHTA har utvärderat Polivy för den
indikation som är aktuell för denna utvärdering. Utvärderingsrapporten skrevs av den tyska
HTA-myndigheten IQWiG, tillsammans med motsvarande myndighet i Frankrike, HAS. TLV
deltog i utvärderingen som granskare av rapporten. Rapporten publicerades på EUnetHTA:s
webbplats den 13 februari 2020. Delar av rapporten har inkluderats i TLV:s utvärdering av
Polivy, varav vissa delar har infogats i sin helhet på originalspråket engelska. För fullständig
referens till EUnetHTA:s rapport, se referenslista i slutet av denna utvärdering.

2 Medicinskt underlag
2.1 Diffust storcelligt B-cellslymfom [2]
Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunförsvar, i det lymfatiska systemet. Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som utgår från dessa celler [3]. Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) utgår från en
viss typ av lymfocyter, så kallade B-lymfocyter. Denna form av lymfom är ett högmalignt
lymfom med aggressivt växtsätt.
I Sverige diagnostiseras mellan 500 och 600 individer med DLBCL varje år. Denna form av
lymfom utgör cirka 20–25 procent av alla lymfom bland vuxna i västvärlden. Med stigande
ålder insjuknar alltfler i DLBCL. Majoriteten av patienterna insjuknar efter 60 års ålder, men
sjukdomen förekommer också hos barn och unga vuxna. Medianåldern för insjuknande är
cirka 70 år. Sjukdomen är något vanligare hos män.
Om sjukdomen är obehandlad har den i allmänhet ett snabbt förlopp. Med dagens behandling är prognosen i många fall god, och syftet med behandlingen är i de flesta fall att bota
sjukdomen. Många botas, men cirka en tredjedel av patienterna beräknas få ett återfall
alternativt drabbas av refraktär sjukdom [4, 5]. Återfall karakteriseras av ny(a) eller tillväxande tumörcellsklon(er) efter tidigare dokumenterat behandlingssvar, medan refraktär
DLBCL karakteriseras av progressiv sjukdom eller uteblivet behandlingssvar (SD, stabil
sjukdom) från start av föregående behandling (se även avsnitt 2.3.1 ”Responskriterier”) [6].
Vid tidpunkt för diagnos kan prognos för överlevnad utföras med hjälp av Internationellt
Prognostiskt Index (IPI). Enligt IPI används oberoende kliniska variabler för att fastställa
riskgrupp, som i sin tur kan översättas i överlevnad.
Sjukdomen kan uppträda som tumörer, oftast i lymfkörtlar, men även i andra organ. Vanliga
debutsymtom är förstorade lymfkörtlar, trötthet, sjukdomskänsla, och allmänsymtom i form
av viktnedgång, nattsvettningar och feber. Symtomen uppkommer vanligen under en kort
tidsperiod på veckor upp till några månader.
DLBCL delas upp i flera undergrupper enligt WHO-klassifikationen av tumörer i lymfatisk
och hematopoetisk vävnad. Vanligast är den ospecificerade formen av DLBCL (DLBCL utan
närmare specifikation, UNS). Därutöver skiljer man ut flera grupper utifrån bland annat
lokalisation och histologi. Benämningen DLBCL beskriver tumörens histologiska bild med
stora, diffust växande celler. På ytan av dessa celler uttrycks B-cellsmarkörer såsom CD19 och
CD20.
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Prognos
Utan behandling har sjukdomen DLBCL i allmänhet ett snabbt förlopp. Medianöverlevnaden
för obehandlade patienter är mindre än ett år. Efter första behandlingslinjen och senare finns
fortfarande chans till bot för de patienter som har ett bra svar på de inledande kombinationsbehandlingarna med cytostatika och som kan genomföra en högdosbehandling följt av
autolog stamcellstransplantation. Enligt en av TLV:s kliniska experter kan cirka 30 procent
av dessa patienter botas med autolog stamcellstransplantation.
Merparten av de patienter som drabbas av återfall eller refraktär sjukdom kan dock inte
genomgå stamcellstransplantation på grund av ålder, samsjuklighet eller att sjukdomen inte
svarar på inledande cytostatikabehandling [7, 8]. Behandlingen för dessa patienter syftar till
att bromsa sjukdomsprogress och symtom. Långtidsöverlevnaden uppskattas till 10–15
procent av TLV:s båda kliniska experter, där utfallet för de äldre och skörare antas vara
under 10 procent. Överlevnaden har utvärderats i en studie med 139 patienter som initialt
planerades för högdosbehandling följt av stamcellstransplantation. Dessa patienter kunde
inte fullfölja den cytostatikabehandling som föregår högdosbehandling och genomgick därför
inte heller stamcellstransplantation. I studien hade dessa patienter en medianöverlevnad om
3,3 månader och en 2-årsöverlevnad om 9,3 procent [9]. Medianåldern i studien var 55 år
och överlevnaden var bättre för de patienter som hade ett lägre IPI.
Prognosen är dålig för de patienter som inte kan genomgå högdosbehandling följt av
stamcellstransplantation, samt för de patienter som återfaller efter stamcellstransplantation
[4]. Medianöverlevnaden är cirka sex månader [10-12]. En registerstudie baserad på Svenska
Lymfomregistret visar på en medianöverlevnad om 4,7 månader (95% KI: 3,4-5,7) för
patienter med R/R DLBCL som inte var aktuella för kurativ behandling [13].
Enligt TLV:s kliniska experter inträffar nästan alla återfall inom två år, sena återfall är
ovanligt. De uppger att tidiga återfall generellt är förknippade med en sämre prognos.

2.2 Läkemedlet [8]
Polivy innehåller den aktiva substansen polatuzumab vedotin. Läkemedlet har särläkemedelsstatus för DLBCL. Polivy bedöms inte likna CAR-T-behandlingarna Kymriah och
Yescarta, vilka är andra godkända särläkemedel vid DLBCL.
Initialt beviljades företagets ansökan till EMA om en accelererad process för utvärdering av
polatuzumab vedotin. Läkemedlet förväntades fylla ett otillfredsställt behov inom den
ansökta indikationen. Under pågående utvärdering uppkom frågor av sådan karaktär att
utvärderingen krävde längre tid samt rådgivning med expertgrupper inom onkologi. Därför
bedömdes inte längre accelererad process vara rimlig.
Polivy fick centralt godkännande från Europeiska kommissionen den 16 januari 2020.
Godkännandet är villkorat. Företaget skall under tredje kvartalet år 2020 tillhandahålla
kompletterande kliniska data från studie GO29365 för att ytterligare bekräfta säkerhet och
effekt för polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin och rituximab. Resultat från
den kliniska studien GO39942 skall bekräfta säkerhet och effekt för polatuzumab vedotin vid
DLBCL och rapporteras fjärde kvartalet år 2021.
Indikation
Polivy i kombination med bendamustin och rituximab är avsett för behandling av vuxna
patienter med relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) som inte är
kandidater för hematopoetisk stamcellstransplantation1 [14].
1Hematopoetisk stamcellstransplantation: Transplantation av blodets stamceller. Vid autolog stamcellstransplantation tas

stamceller från patienten själv. Vid allogen stamcellstransplantation kommer stamcellerna från en donator.
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Verkningsmekanism [14]
Polatuzumab vedotin är ett CD79b-riktat antikroppskonjugat. Detta antikroppskonjugat
består av en humaniserad immunoglobulin G1 monoklonal antikropp som är bunden till den
antimitotiska substansen monometyl-auristatin E (MMAE). MMAE kallas även vedotin. Den
monoklonala antikroppen binder med hög affinitet och selektivitet till CD79b, en komponent
i B-cellernas receptorer på cellytan. Efter inbindning kommer polatuzumab vedotin in i
cellen, MMAE klyvs av och binder till mikrotubuli som är en del av cellens skelett. MMAE
dödar delande celler genom att hämma celldelning och framkalla programmerad celldöd.
Uttryck av CD79b finns enbart hos normala B-celler (med undantag för plasmaceller) och
maligna B-celler. Det uttrycks i> 95% av DLBCL. CD79b utgör en del av B-cellernas antigenreceptorkomplex och har betydelse för B-cellers mognad och aktivering.
Dosering/administrering [14]
Den rekommenderade dosen av Polivy är 1,8 mg/kg kroppsvikt, och ges som en intravenös
infusion var 21:e dag i kombination med bendamustin och rituximab under 6 cykler. Polivy,
bendamustin och rituximab kan administreras i valfri ordning på dag 1 i varje cykel. Den
rekommenderade dosen av bendamustin är 90 mg/m2 per dag på dag 1 och dag 2 i varje cykel
vid administrering med Polivy. Den rekommenderade dosen av rituximab är 375 mg/m2 på
dag 1 i varje cykel. Premedicinering med antihistamin och antipyretika ges till patienter före
administrering av Polivy.
På grund av begränsad klinisk erfarenhet av patienter som behandlas med 1,8 mg/kg Polivy
med en total dos på >240 mg, är rekommendationen att inte överstiga dosen 240 mg/cykel.
Den initiala dosen av Polivy ska ges som en intravenös infusion under 90 minuter. Patienterna ska övervakas för överkänslighet eller infusionsrelaterade reaktioner under infusionen och
i minst 90 minuter efter att den initiala dosen har avslutats. Om den tidigare infusionen
tolererats väl kan efterföljande infusioner av Polivy administreras under 30 minuter.
Patienten ska övervakas under infusionen och i minst 30 minuter efter avslutad infusion.
Polivy måste beredas och spädas aseptiskt under överinseende av sjukvårdspersonal.

2.3 Behandling
Aktuella behandlingsrekommendationer [2]
Primärbehandlingen vid DLBCL består av immunkemoterapi i form av kombinationen RCHOP2. Enligt det Nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom utgår behandlingsrekommendationerna för primärbehandling från åldersjusterat IPI (aaIPI). För yngre
patienter med låg till intermediär risk enligt aaIPI adderas etoposid till R-CHOP. För
högriskpatienter upp till cirka 75–80 år, rekommenderas tillägg med metotrexat och
cytarabin till standardbehandling. På grund av den kraftigt ökade toxiciteten krävs dock
hänsyn till njurfunktion och samsjuklighet. Tillägg med metotrexat och cytarabin har visat
förbättrad överlevnad och antas bidra till ett lägre antal återfall.
Vid återfallsbehandling utvärderas om patienten kan förväntas tolerera högdosbehandling
följt av autolog stamcellstransplantation, vilken har ett botande syfte. De patienter som kan
bli aktuella för sådan behandling är 70 år eller yngre. Hänsyn tas också till funktionsstatus
och förekomst av komplicerande sjukdomar. Vid denna form av återfallsbehandling ges först

R-CHOP består av rituximab, cyklofosfamid (Sendoxan), doxorubicin (Doxorubicin), vinkristin (Oncovin, Vincristine) och
prednison (Deltison).
2
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andra linjens cytostatikabehandling med någon av kombinationerna R-GDP3, R-DHAP4 eller
R-IKE5. Om patienten fått rituximab inom sex månader före återfall kan detta uteslutas ur
behandlingskombinationen. Alla de patienter som vid utvärdering efter två behandlingscykler uppvisar cytostatikakänslig sjukdom bör övervägas för högdosbehandling med BEAM6,
följt av autolog stamcellstransplantation. Totalt ges 3–4 cykler med cytostatika före högdosbehandling.
Patienter som inte är aktuella för autolog stamcellstransplantation men som är i gott
allmäntillstånd rekommenderas behandling med R-GEMOX7, R-bendamustin8 (BR) och RIME/IMVP-169. Inför behandlingsstart bör det alltid övervägas om patienten kan inkluderas i
en klinisk studie.
För patienter med primärt refraktär sjukdom rekommenderas experimentell behandling
inom klinisk studie.
Allogen stamcellstransplantation kan övervägas om patienten är yngre än 65–70 år med
återfall efter autolog stamcellstransplantation, och har en cytostatikakänslig sjukdom.
Reducerad konditionering10 rekommenderas. Resultaten är sämre vid primärt refraktär
sjukdom.
Som symtomlindrande palliativ behandling rekommenderas lågtoxisk cytostatikabehandling,
exempelvis cyklofosfamid, klorambucil, trofosfamid och steroider. Ett annat alternativ är
lokal palliativ radioterapi. Palliativ behandling ges när ingen övrig behandling är möjlig eller
redan har givits.
Sedan 2019 rekommenderar NT-rådet att CAR-T-behandling i form av Yescarta kan användas för behandling av vuxna patienter med relapserat eller refraktärt DLBCL efter två eller
flera linjer av systemisk terapi [15].
Responskriterier [2]
Lugano-kriterierna [16] utgör basen för responsbedömning efter behandling av patienter
med DLBCL. PET-CT11 eller CT bör genomföras i utvärderingen efter avslutad behandling,
men kriterierna reglerar också respons för de fall PET inte finns tillgänglig eller har kunnat
utnyttjas. Grunden för respons är att man initialt har gjort en korrekt utredning, inkluderande blodprovstagning, radiologi, anamnes, morfologi och benmärgsbiopsi.
De olika formerna av respons är:
• Komplett remission (CR): alla påvisbara lymfommanifestationer och lymfomassocierade symtom som fanns före behandling är helt försvunna.
• Partiell remission (PR)
• Relaps eller progressiv sjukdom (PD). Anses föreligga om något av följande kriterier
är uppfyllt:
o Det tillkommer en ny körtel under eller efter behandling, med längsta diameter mer än 1,5 cm, även om andra körtlar minskar i storlek. Om upptaget ökat
på ett ställe där det initialt inte var ökat upptag krävs verifikation med annan
rituximab, gemcitabin, prednison och cisplatin
rituximab, betametason, cisplatin och cytarabin
5 rituximab, isofosfamid, karboplatin och etoposid
6 karmustin, etoposid, cytarabin och melfalan (Alkeran).
7 rituximab, gemcitabin och oxaliplatin.
8 rituximab och bendamustin.
9 rituximab, isofosfamid, metotrexat och etoposid
10 Konditionering: förbehandling innan stamcellstransplantation. Syftet är främst att utplåna kvarvarande maligna celler, men
också att möjliggöra för de stamceller som tillförs patienten vid transplantationen att rota sig i benmärgen och ge upphov till en
ny benmärg.
11 PET-CT: Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT)
3

4
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modalitet. Tillkomst av nodulära lungförändringar är oklart som prognostisk
faktor. Även om de är PET-positiva måste de morfologiskt verifieras.
o Åtminstone 50 procent ökning från nadir av SPD12 i någon tidigare engagerad
körtel
o En lesion i mjälten eller levern har ökat med minst 50 procent.
o En körtel med den korta diametern <1 cm har ökat med minst 50 procent till
1,5 x 1,5 cm eller >1,5 cm i den långa axeln.
o Ökning av den längsta diametern med >50 procent hos en tidigare engagerad
lymfkörtel som initialt var >1 cm i den korta axeln
o Nytillkomna lesioner är PET-positiva i alla körtlar som är >1,5 cm
o Extranodala manifestationer ska mätas på samma sätt som körtlar. För manifestationer som ej är mätbara, som pleuravätska och skelett, används begreppen finns eller frånvarande. Om morfologi finns och den inte visar lymfom
betraktas manifestationen som lymfomfri, även om radiologin är patologisk.
Stabil sjukdom (SD): anses föreligga när varken kriterierna för CR, PR eller PD är
uppfyllda.

Jämförelsealternativ
Företaget jämför behandling med Polivy i kombination med bendamustin och rituximab
(P+BR) med behandling med kombinationen bendamustin och rituximab (BR). Företaget
motiverar BR som jämförelsealternativ med att det är ett av behandlingsalternativen enligt
det Nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom. Ingen inbördes ordning anges
mellan alternativen. En direkt jämförelse mellan P+BR och BR finns också i en randomiserad
studie.
TLV:s diskussion
Utifrån Nationella vårdprogrammets behandlingsrekommendationer ska patienter som
drabbas av återfall eller har refraktär sjukdom och inte är aktuella för högdosbehandling följt
av autolog stamcellstransplantation i första hand övervägas för behandling inom ramen för
klinisk studie. Därefter rekommenderas behandling med något av alternativen R-GEMOX,
BR eller R-IME/IMVP-16, förutsatt ett gott allmäntillstånd. Enligt TLV:s kännedom förekommer inga studier som jämför dessa behandlingsregimer. Inget behandlingsalternativ är
påvisat bättre än de andra. TLV har inte utvärderat någon av dessa behandlingsalternativ
avseende kostnadseffektivitet. De är dock etablerade cytostatikakombinationer som har
använts under lång tid.
De patienter som förväntas klara av de toxiska biverkningarna vid behandling med P+BR
förväntas rimligen också tolerera behandling med enbart BR, vilket bekräftas av TLV:s
kliniska expert. Samtliga av behandlingsalternativen R-GEMOX, BR och R-IME/IMVP-16 är
benmärgshämmande. För den aktuella patientgruppen, där stamcellstransplantation inte är
möjlig och små möjligheter till bot finns, bedömer en utav TLV:s kliniska experter att valet av
behandlingsalternativ styrs av överväganden kring toxicitet och terapitradition. Behandlingskombinationerna BR och R-GEMOX uppskattas vara de mest använda regimerna, medan
användning av R-IME har avtagit.
Behandling med kombinationen P+BR vid R/R DLBCL jämförs med behandling med BR i
den kliniska studien GO29365. Det har inte framkommit några andra studier där kombinationen P+BR direkt jämförs mot annan behandling, vilket också har konstaterats inom ramen
för Committee for Medicinal Products for Human use (CHMP) [8] respektive EUnetHTA:s
utvärdering [6] av Polivy. Vidare konstateras inom ramen för EUnetHTA:s utvärdering (se
avsnitt 2.4.2.) att nätverksmetaanalys inte är möjlig för någon av de aktuella jämförelsealter-

12

SPD: summan av produkten av två peripendikulära diametrar
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nativen. Indirekt jämförelse kan endast göras mot R-GEMOX, dock förknippat med hög
osäkerhet.
Yescarta rekommenderas från tredje linjens behandling vid R/R DLBCL. I samband med
TLV:s utvärdering av Yescarta (dnr 0051/2018) bedömdes att de patienter som är aktuella
för denna behandling i huvudsak är de patienter som hälsomässigt även skulle kunna vara
aktuella för stamcellstransplantation [17]. Därmed är den patientkategori som är aktuell för
behandling med Yescarta en annan än den som är aktuell för behandling med P+BR. Yescarta
utgör därmed inte ett relevant jämförelsealternativ till P+BR.
Pixuvri (pixantron) är avsedd för behandling av patienter med R/R DLBCL. Sedan år 2016
rekommenderar NT-rådet regionerna att avstå från behandling med Pixuvri [18], varför
läkemedlet inte är ett relevant jämförelsealternativ till P+BR.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att relevanta jämförelsealternativ till behandling med
Polivy i kombination med bendamustin och rituximab utgörs av följande kombinationer:
rituximab-gemcitabin-oxaliplatin (R-GEMOX), bendamustin-rituximab (BR) och rituximabisofosfamid-metotrexat-etoposid (R-IME/IMVP-16). I denna utvärdering används jämförelse
mot behandling med bendamustin-rituximab då det endast för detta jämförelsealternativ
finns en direkt jämförande studie mot Polivy i kombination med bendamustin-rituximab.

2.4 Klinisk effekt och säkerhet
Kliniska studier
I EUnetHTA:s utvärdering [6] av polatuzumab vedotin inkluderades studie GO29365.
Studien hade åtta behandlingsarmar och utvärderade säkerhet, tolerabilitet och antitumöraktivitet hos polatuzumab vedotin i kombination med BR (P+BR) eller bendamustin–
obinutuzumab (BG) hos patienter med relapserat eller refraktärt follikulärt lymfom (R/R FL)
respektive R/R DLBCL. TLV:s utvärdering fokuserar på fyra av dessa åtta behandlingsarmar:
patienter med R/R DLBCL som behandlats med P+BR och BR. Den randomiserade delen av
studien motsvarade två av dessa armar som jämförde behandling med P+BR med behandling
med BR. Polatuzumab vedotin gavs som lösning. Resterande två armar har lagts till under
studiens gång och avser behandling med P+BR, med den frystorkade formen av polatuzumab
vedotin.
I företagets underlag till EUnetHTA inkluderades även ROMULUS-studien. Detta var en
öppen, randomiserad multicenter fas II-studie som utvärderade effekt och säkerhet hos
pinatuzumab vedotin (DCDT2980S) i kombination med rituximab eller polatuzumab vedotin
(DCDS4501A) i kombination med rituximab, samt en icke-randomiserad fas Ib/II-studie som
utvärderade polatuzumab vedotin i kombination med obinutuzumab hos patienter med R/R
DLBCL. Studien exkluderades ur EUnetHTA:s utvärdering dels då doseringen av polatuzumab vedotin var högre (2,4 mg/kg) och dels då polatuzumab vedotin enbart gavs i
kombination med rituximab (utan bendamustin) och således inte överensstämmer med
EMA:s godkännande [6]. TLV redovisar därför inte ROMULUS-studien i denna utvärdering.
Metod
Studiedesign [6]
Studie GO29365 är en pågående randomiserad, öppen fas Ib/II-studie som genomförs vid
flera kliniska centra. Fas Ib var en säkerhetsstudie med syfte att bestämma dosering inför fas
II. För behandlingskombinationen P+BR syftar fas II till att utvärdera effekt och säkerhet hos
P+BR i jämförelse med behandling med enbart BR vid två olika sjukdomar: R/R FL och R/R
DLBCL. Hittills har 329 patienter inkluderats i studien [19], varav 186 patienter avser P+BR
vid R/R DLBCL (6 patienter i fas Ib och 180 patienter i fas II).
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Fyra behandlingsarmar (arm C, D, G och H) bedömdes vara relevanta för EUnetHTA:s
utvärdering inom den godkända indikationen. Arm C och D inkluderar patienter med R/R
DLBCL, vilka randomiserades 1:1 till respektive arm. Patienterna stratifierades enligt
responsduration (Duration of response, DOR) på senast givna behandling, ≤ 12 månader
respektive >12 månader. Patienterna i arm C (n=40) behandlades med den flytande lösningen av polatuzumab vedotin i kombination med BR, medan patienterna i arm D (n=40)
behandlades med BR.
Polatuzumab vedotin kommer att tillhandahållas på marknaden i form av ett frystorkat
pulver till koncentrat, vilket är en annan form av läkemedlet än den lösning som patienterna i
arm C behandlades med. Därför har arm G adderats till studien och arm H har lagts till på
begäran av CHMP. Både arm G och H avser behandling med den frystorkade formen av
polatuzumab vedotin i kombination med BR. I behandlingsarm G (n=40) utvärderas
farmakokinetik och säkerhet, medan arm H (n=60) utvärderar effekt. Studiedesign åskådliggörs i figur 1. Observera att arm H saknas i figuren.
Figur 1 Studiedesign för GO29365 [8]. Observera att arm H inte illustreras i figuren.

DLBCL: Diffust storcelligt B-cellslymfom. FL: Follikulärt lymfom. BR: Bendamustin – rituximab. BG: Bendamustin
– obinutuzumab. Lyophilized: frystorkad form av polatuzumab vedotin.

Arm A och B avser R/R FL. Arm E och F inkluderade patienter som fått en behandlingsregim
innehållande obinutuzumab. Arm A, B, E och F redovisas inte i denna utvärdering.
Behandling gavs i 6 cykler om 21 dagar enligt följande:
• Polatuzumab vedotin: 1.8 mg/kg som intravenös infusion dag 2 i första behandlingscykeln och därefter dag 1 i cykel 2–6.
• Bendamustin: 90mg/m2 som intravenös infusion dag 2 och 3 i första behandlingscykeln, därefter dag 1 och 2 i cykel 2–6.
• Rituximab: 375 mg/m2 som intravenös infusion dag 1 i behandlingscykel 1–6.
Patienterna i arm C behandlades i upp till sex cykler med P+BR. Patienterna i arm D
behandlades i upp till sex cykler med BR. Patienterna i arm G och H behandlades med den
frystorkade formen av polatuzumab vedotin, enligt samma dosering och behandlingsschema
som i arm C. Dosjustering eller avbruten behandling kunde ske vid betydande toxicitet.
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Urvalskriterier [6, 8]
För att kunna delta i studien krävdes huvudsakligen att patienten hade drabbats av återfall
eller blivit refraktär efter minst en tidigare behandling. Återfall definierades som sjukdomsåterfall efter minst sex månaders behandlingssvar på tidigare behandling. Patienterna skulle
uppfylla Lugano-kriterierna [16] för relaps (relaps eller progressiv sjukdom, PD). Refraktär
sjukdom definierades som progredierande sjukdom alternativt uteblivet behandlingssvar
(stabil sjukdom, SD) inom sex månader från tidigare behandling. För samtliga patienter
skulle stamcellstransplantation ha bedömts som icke möjlig att genomföra. Utöver ålder,
samsjuklighet och funktionsstatus så kunde detta bero på att patienten inte fått lämpligt
behandlingssvar vid inledande cytostatikabehandling inför stamcellstransplantation. Det
kunde också bero på tidigare misslyckad stamcellstransplantation. Vidare krävdes histologiskt bekräftad DLBCL (eller FL), ECOG13 PS 0–2 och perifer neuropati av grad ≤ 1. Alla
patienter i studien skulle ha en adekvat hematologisk funktion, med undantag för de
patienter vars inadekvata funktion kunde förklaras med underliggande hematologisk
sjukdom. De patienter som tidigare behandlats med bendamustin skulle ha haft en responsduration på minst 12 månader.
Patienten fick inte ha genomgått tidigare allogen stamcellstransplantation. Tidigare autolog
stamcellstransplantation skulle ha avslutats 100 dagar före första behandlingscykeln. Primärt
eller sekundärt CNS lymfom eller indolent14 sjukdom som transformerat till DLBCL fick inte
förekomma. Inte heller betydande samsjuklighet, såsom svårare hjärt- eller lungsjukdom.
Patienten fick inte ha pågående infektion eller infektion som medfört behov av intravenös
antibiotika eller sjukhusinläggning de senaste fyra veckorna. Bendamustin, rituximab eller
obinutuzumab fick inte vara kontraindicerat.
Effektmått
Primärt effektmått för den randomiserade fas II-studien (arm C och D) var andelen patienter
med komplett remission (CR). En primär behandlingsutvärdering gjordes av en oberoende
granskningskommitté sex till åtta veckor efter sjätte behandlingscykeln (dag 1) eller sista dos
av studieläkemedlet. Behandlingsrespons bedömdes via PET-CT, enligt de modifierade
Lugano-kriterierna [16]. Därefter kunde andelen patienter som uppnått CR bedömas.
Övriga viktiga sekundära och explorativa effektmått som inkluderas i denna utvärdering var
följande [8, 20]:
• Progressionsfri överlevnad (PFS). Definieras som tiden från randomisering till första
sjukdomsprogression eller återfall, eller död oavsett orsak, baserat på PET-CT eller
CT, enligt prövarbedömning samt enligt oberoende granskningskommitté. Progression eller återfall bedömdes i enlighet med Lugano-kriteriernas definition av progressiv sjukdom (PD, Progressive disease).
• Total överlevnad (Overall survival, OS). Definieras som tiden från randomisering till
dödsfall oavsett orsak.
• Bästa objektiva respons (Best objective response, BOR). Andel patienter som uppnått
CR eller partiell remission (PR) som bästa respons. Bedömt av oberoende granskningskommitté och prövare, via PET-CT eller CT, enligt modifierade Luganokriterierna.
• Responsduration (Duration of response, DOR). Utvärderades för de patienter som
uppnått CR eller PR. Avser duration från första dokumenterade CR eller PR fram till
sjukdomsprogression, återfall eller dödsfall, vilket som inträffade först. Bedömning
enligt oberoende granskningskommitté, via PET-CT eller CT, enligt Luganokriterierna.
ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) funktionsstatus. En femgradig skala som beskriver hur påverkad patienten är av
sin sjukdom. Från 0 (=fullt aktiv och kapabel att fortsätta med samtliga aktiviteter utan restriktioner) till 5 (=död).
14 Lågmalign, långsamt växande.
13
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Patientrapporterade symptom. Patientrapporterad svårighetsgrad för perifer neuropati och påverkan på daglig funktion, enligt mätinstrumentet Therapy-Induced Neuropathy Assessment Scale (TINAS)15

För den enarmade kohorten i arm G omfattade det primära effektmåttet farmakokinetik
(återges inte i detalj i denna utvärdering) och säkerhet. Sekundära effektmått var andelen
patienter med CR, PFS enligt oberoende granskningskommitté och OS.
Hälsorelaterad livskvalitet utvärderades inte i studie GO29365.
Uppföljningstid [6, 20]
Studien är pågående. Den avslutas när alla studiedeltagare har följts upp under minst två år
efter primär behandlingsutvärdering alternativt har avbrutit studien. Patienter i arm C och D
inkluderades i studien under perioden 15 oktober 2014 till 13 september 2016. I arm G
inkluderades första patienten 5 mars 2018. Arm H inkluderade första patienten i januari
2019. Rekrytering av studiedeltagare till arm G och H avslutades i juli 2019.
Studiens primäranalys genomfördes baserat på datauttag den 30 april 2018, ett år efter att
alla patienter i arm C och D hade slutfört sin primära behandlingsutvärdering. Median
uppföljningstid var 22,3 månader i båda armarna. Datauttaget omfattade bland annat CR,
OS, PFS, BOR, DOR och säkerhet för arm C och D. Ett andra datauttag för dessa behandlingsarmar gjordes den 11 oktober 2018. Då inkluderades OS, PFS och säkerhet. Det senaste
datauttaget för behandlingsarm C, D och G genomfördes den 15 mars 2019, median uppföljningstid för arm C och D var 30 månader. Datauttaget inkluderade samma effektmått som i
primäranalysen, samt säkerhet för arm G. För arm G var median uppföljningstid 8,4
månader. Primäranalys för arm H förväntas tredje kvartalet 2020.
I EUnetHTA:s utvärdering inkluderas data från första och andra datauttag (30 april 2018
respektive 11 oktober 2018). EUnetHTA:s utvärdering avseende arm G baseras på data från
den 15 mars 2019.
Statistiska metoder
Studie GO29365 var en explorativ fas Ib/II-studie, ingen statistisk hypotes definierades.
Studiepopulationens storlek var därmed inte beräknad med utgångspunkt från en fördefinierad statistisk hypotes.
Distributionen av PFS och OS redovisas deskriptivt enligt Kaplan-Meiers metodologi för att
uppskatta median, ettårig samt tvåårig PFS. Det fanns ingen metod för att kontrollera typ-I
fel. P-värden är endast av deskriptiv karaktär.
Resultat
I följande text redovisas resultat från den randomiserade fas II-studien GO29365, behandlingsarm C och D. Resultat från behandlingsarm G redovisas under separat rubrik: ” Resultat
för enarmad kohort (behandlingsarm G)”. Merparten av de redovisade resultaten är hämtade
ur EUnetHTA:s rapport och återges på engelska.

TINAS v1.0 är ett frågeformulär med 11 frågor för värdering av läkemedelsinducerad neuropati. På en skala mellan 0 (inga
symptom) till 10 (värsta tänkbara symptom) skattas symptomens svårighetsgrad de senaste 24 timmarna. En summering ger
totalpoäng.
15
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Baslinjekarakteristika
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“Patients were mostly male (70.0% in the polatuzumab+BR group and 62.5% in the BR
group), with a median age slightly higher in patients treated with BR (71 years vs. 67 years).
Around 80% of patients had refractory disease to last therapy. More patients were refractory
to last prior anti-lymphoma therapy in the BR group (85.0% vs. 75.0%) and the median time
from last anti-lymphoma therapy was higher in the polatuzumab+BR group (131 days vs. 82
days).
Patients in each treatment arm had received a median of two prior lines of anti-lymphoma
chemotherapy (up to a maximum of seven). The distribution of the primary reason for SCT
ineligibility differed between the two arms: more patients were ineligible for SCT due to age
in the BR group (47.5% vs. 32.5%), fewer patients in the BR group had prior transplant
failure (15.0% vs. 25.0%) or insufficient response to salvage therapy (22.5% vs. 30.0%)
compared to the polatuzumab+BR group.
Patients in the BR group had a more severe condition at baseline, as suggested by the higher
proportion of patients with bulky disease (37.5% vs. 25.0%) and a high IPI score of 4-5
(42.5% vs. 22.5%) in this group.”
Enligt företaget hade [--] ([--] procent) patienter i arm C och [--] ([--] procent) patienter i
arm D primärt refraktär sjukdom [20].
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Tabell 1. Baseline characteristics of the study population – GO29365 study (overall R/R DLBCL
population) [6].
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Patientflöde
Patientflödet i den randomiserade studien åskådliggörs i CONSORT-diagram, figur 2.
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“Overall, 40 patients with R/R DLBCL were included in each arm. A higher proportion of
R/R DLBCL patients who received BR (36/40 patients [90.0%]) discontinued the study
compared with those who received polatuzumab plus BR (29/40 patients [72.5%]). Discontinuations were driven mainly by a higher rate of death in the BR group (70.0% [28/40
patients] vs. 57.5% [23/40 patients]). “

Dnr 2889/2019
12

Figur 2. CONSORT-diagram för den randomiserade studien, behandlingsarm C (P+BR) och D (BR).
Datauttag den 30 april 2018 [21].

Behandlingsduration
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“The median treatment duration in the study GO29365 was more than twice as long in the
polatuzumab and BR arm (3.2 months) as in the BR arm (1.4 months). The difference in
treatment duration was caused by differences in treatment discontinuation, mainly due to
disease progression.”
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Tabell 2. Information on the course of the study – GO29365 study (overall R/R DLBCL population) [6].

Primärt effektmått: Andel patienter med komplett remission (CR)
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“At the primary response assessment, a complete response (using positron emission tomography-computed tomography [PET-CT] and assessed by the Independent Review Committee
[IRC]16) was achieved by 40.0% (16/40 patients) in the polatuzumab + BR group versus
17.5% (7/40) in the BR group.”
Tabell 3. Primary endpoint: complete response rate (IRC-assessed) by PET-CT at primary response
assessment – GO29365 study (overall R/R DLBCL population) [6].

Explorativt effektmått: Total överlevnad (OS)
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“At the time of the first data cut-off, a total of 51 patients had died: 28 patients (70.0%) in the
BR group and 23 patients (57.5%) in the polatuzumab + BR group. Median overall survival
was 12.4 months (95% confidence interval [CI] 9.0; not evaluable [NE] months) in the
polatuzumab + BR group compared to 4.7 months (95% CI 3.7; 8.3 months) in the BR group,
representing a median absolute gain of 7.7 months in favour of the addition of polatuzumab
to BR.”

16

Independent Review Committee (IRC): oberoende granskningskommitté
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Tabell 4. Secondary endpoint: overall survival – GO29365 study (overall R/R DLBCL population) [6].

I CHMP:s utvärdering publiceras en uppdaterad Kaplan-Meier-kurva för OS, med datauttag
per 15 mars 2019, se figur 3. Vid denna tidpunkt hade [--] patienter ([--] procent) i P+BRarmen och [--] patienter ([--] procent) i BR-armen avlidit [20]. Median OS var 12,4 månader
(95% KI: [-------]) i P+BR-armen och 4,7 månader (95% KI: [--------]) i BR-armen (HR = [--],
95% KI: [-----------], p-värde=[------]) [20].
Figur 3. Kaplan-Meier-kurva för OS. Datauttag per 15 mars 2019 [8].

Sekundärt och explorativt effektmått: Progressionsfri överlevnad (PFS), enligt oberoende granskningskommitté respektive prövarbedömd
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“The majority of patients in both arms experienced (IRC-assessed) progression: 62.5%
(25/40) in the polatuzumab + BR group versus 80.0% (32/40) in the BR group. The median
PFS time was 9.5 months (95% CI 6.2; 13.9 months) in the polatuzumab+BR group versus 3.7
months (95% CI 2.1; 4.5 months) in the BR group, representing a median absolute gain of 5.8
months in favour of polatuzumab+BR. According to the study protocol, an exploratory
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analysis comparing the treatment groups was performed. The analysis showed a difference in
favour of polatuzumab+BR versus BR. The result has a high risk of bias.
PFS was also assessed by investigators. These results are consistent with those of the IRC.”
Tabell 5. Progression-free survival – GO29365 study (overall R/R DLBCL population) [6].

I CHMP:s utvärdering publiceras en uppdaterad Kaplan-Meier-kurva för PFS, med datauttag
per 15 mars 2019, se figur 4. Vid denna tidpunkt hade [--] patienter ([--] procent) i P+BRarmen och [--] patienter ([--] procent) i BR-armen progredierat [20]. Resterande patienter
var censurerade. Median PFS var 9,2 månader (95% KI: [------]) i P+BR-armen och 3,7
månader (95% KI: [-------]) i BR-armen (HR=[---}, 95% KI: [-------], p-värde=[------]) [20].
Figur 4. Kaplan-Meier-kurva för PFS enligt bedömning av oberoende granskningskommitté. Datauttag
per 15 mars 2019 [8].
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Sekundärt effektmått: Bästa objektiva respons (BOR) och responsduration (DOR)
Bästa objektiva respons och responsduration enligt bedömning av oberoende granskningskommitté, via PET-CT eller CT redovisas i tabell 6. Bästa objektiva respons var den andel
patienter som uppnådde CR eller PR som bästa svar på behandling.
Tabell 6. Bästa objektiva respons (BOR) samt responsduration (DOR) enligt bedömning av oberoende
granskningskommitté, via PET-CT eller CT [8].
Antal patienter som uppnått BOR (CR/PR)
95% KI för responsintervall
Δ (95% KI); p-värde
DOR
Antal patienter som progredierat
Median DOR (95% KI)
HR (95% KI; stratifierat p-värde

P+BR
BR
25 (62,5 %)
10 (25,0 %)
(45,8, 72,3)
(12,7, 41,2)
37,5 (15,8, 54,6); p=0,0005
13/25 (52,0 %)
8/10 (80,0 %)
12,6 (7,2, NE)
7,7 (4,0, 18,9)
0,47 (0,19, 1,14); p=0,0889

Enligt företaget genomgick [--------] i P+BR-armen och [---------] i BR-armen allogen
stamcellstransplantation under studietiden. [-------------------------] remission före och efter
stamcellstransplantation. Enligt företaget har [----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------].
Sekundärt effektmått: Patientrapporterade symptom [6]
Studien utvärderade inte B-symtom (feber, nattsvettningar, viktminskning) eller trötthet. En
explorativ analys av patientrapporterad perifer neuropati genomfördes dock. EUnetHTA
ansåg att det använda bedömningsinstrumentet (TINAS) inte var tillräckligt validerat.
Programmeringsfel i det elektroniska rapporteringsformuläret medförde att det var otillgängligt för patienterna under nio månaders tid. Därför saknas 29,4 procent av baslinjedata. Efter
29 veckor var det endast 25 procent av patienterna i P+BR-armen som skattade sina symtom.
Känslighetsanalyser [8]
För att justera för påverkan av den obalanserade baslinjekarakteristikan på resultaten har
multivariabel regressionsanalys och benägenhetsskattning (propensity score modelling)
genomförts i CHMP:s utvärdering, bland annat för effektmåtten PFS och OS. Data från
senaste uttag den 15 mars 2019 för arm C och D har använts. Följande 12 kovariater i
baslinjekarakteristikan har viktats och därefter använts i benägenhetsskattning och i den
multivariata regressionsanalysen:
• Kön (man vs. kvinna)
• Ålder (<65 år vs. ≥65 år)
• ECOG PS (0/1 vs. 2)
• Responsduration efter föregående behandling (≤12 vs. >12 månader)
• IPI (0–3 vs. 4–5)
• Extranodala manifestationer (ja vs. nej)
• Bulkig sjukdom (ja vs. nej)
• Stadie enligt Ann Arbor (I/II vs. III/IV)
• Antal tidigare behandlingslinjer (1 vs. 2+)
• Refraktär mot senaste behandling (ja vs. nej)
• Primärt refraktär sjukdom (ja vs. nej)
• Primär benmärgstransplantation (ja vs. nej)
Viktningens påverkan på effektmåtten enligt olika analysmetoder visas i tabell 7. I tabellen
framgår även analysresultat efter justering enligt baklänges variabelselektion (backward
selection model). För OS blir resultaten inte signifikanta vid multivariabel regression och
baklänges variabelselektion. Enligt CHMP är konfidensintervallen i dessa fall asymmetriska
runt 1, talande för en klinisk nytta.
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Tabell 7. Baslinjekarakteristikans påverkan på PFS och OS enligt multivariabel regression, baklänges
variabelselektion och benägenhetsskattning [8].

PFS (oberoende granskningskommitté)
HR
95% KI
p-värde
OS
HR
95% KI
p-värde

Ojusterad
modell

Multivariabel
regression

Baklänges
variabelselektion
(backward
selection model)

Benägenhetsskattning
(propensity
score model)

0,39
(0,23, 0,66)
0,0006

0,43
(0,23, 0,80)
0,0072

0,40
(0,22, 0,73)
0,0026

0,48
(0,32, 0,70)
0,0001

0,42
(0,24, 0,73)
0,0020

0,56
(0,31, 1,04)
0,0656

0,59
(0,33, 1,04)
0,0699

0,54
(0,37, 0,78)
0,0013

Analyser enligt tabell 7 inkluderades inte i EUnetHTA:s utvärdering. Däremot genomfördes
Multipel-Cox regressionsanalys för PFS och OS för att kontrollera robustheten efter justering
för potentiella prognostiska faktorer och baslinjekarakteristika [22].
Ur EUnetHTA:rapporten [6]: “Post-hoc multiple Cox-regression analyses were performed for
PFS and OS but are not detailed in this report.”
Subgruppsanalyser [8]
En tredjedel av patienterna i studien behandlades i andra linjen, merparten hade fått minst
två tidigare behandlingslinjer. Subgruppsanalyser baserat på antal tidigare behandlingslinjer
har genomförts. För båda armarna minskade andelen patienter med CR i takt med att antalet
behandlingslinjer ökade. Andelen patienter med CR var högre i P+BR-armen jämfört med
BR-armen för varje behandlingslinje. Median PFS och OS var också högre i P+BR-armen
jämfört med BR-armen för varje behandlingslinje, men konfidensintervallet för hazardkvoten
var högre än 1. Resultaten för OS och PFS (oberoende granskningskommitté) var signifikanta
för patienter som fått mer än tre behandlingslinjer.
Resultat för enarmad kohort (behandlingsarm G)
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“Overall, 42 patients with R/R DLBCL were enrolled in this arm. At the date of the data cutoff, half of the patients (21/42 patients [50.0%]) had discontinued the study, mainly due to
death (20/42 patients). Patients were mostly male (59.5%), with a median age of 68 years
(the proportion of patients aged ≥ 65 years was slightly higher than in Arm C: 64.3% vs.
57.5%). The primary reasons for SCT ineligibility were age (40.5% vs. 32.5% in Arm C) and
insufficient response to salvage therapy (35.7% vs. 30.0% in Arm C).
Overall, the condition at baseline was less severe in Arm G than in Arm C (proportion of
patients with Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status [ECOG PS] 2: 7.1%
vs. 15.0%, Ann Arbor Stage III/IV: 73.8% vs. 85.0%, bulky disease: 26.2% vs. 25.0%, and
extranodal involvement: 57.1% vs. 67.5%). The duration of response to prior therapy was ≤ 12
months in 92.9% of patients in Arm G versus about 80.0% in Arm C.
In both Arms C and G, patients had received a median of two prior lines of anti-lymphoma
chemotherapy (up to a maximum of seven). The proportion of patients with only one prior
line of anti-lymphoma chemotherapy was 35.7% in Arm G versus 27.5% in Arm C.
Patients in Arm G had fewer bone-marrow transplants (14.3% vs. 25%) and were more
refractory to last prior anti-lymphoma therapy (90.5% vs. 75.0%) than patients in Arm C.
It should be noted that median overall survival observed in Arm G seems lower than in Arm C
(9.1 vs. 12.4 months).”
Enligt företaget hade [--] patienter ([--] procent) i arm G primärt refraktär sjukdom.
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Tabell 8. Efficacy data – Arm G – study GO29365 [6].

Biverkningar [8, 14]
Biverkningarna som beskrivs i detta avsnitt identifierades under behandling och uppföljning
av DLBCL-patienter från den pivotala kliniska studien GO29365. Detta inkluderar patienter
ifrån fas Ib (n = 6) och randomiserade patienter i fas II (n = 39) som fick P+BR jämfört med
randomiserade patienter (n = 39) som enbart fick BR.
Nästan alla patienter hade biverkningar i den kliniska studien, 100 procent i P+BR-armen
jämfört med 97,4 procent i BR-armen. En högre andel i P+BR-armen jämfört med BR-armen
hade biverkningar av grad 3/4 (84,4 procent jämfört med 71,8 procent) och biverkningar som
medförde avbruten studie (33,3 procent jämfört med 23,1 procent). Biverkningar som ledde
till att behandlingen avbröts hos mer än fem procent av patienterna som behandlades med
P+BR var trombocytopeni (8,9 procent) och neutropeni (6,7 procent).
De mest frekvent rapporterade (≥ 30 procent) biverkningarna hos patienter som behandlades med P+BR var anemi (46,7 procent), trombocytopeni (46,7 procent), neutropeni (46,7
procent), trötthet (40,0 procent), diarré (37,8 procent), illamående (33,3 procent) och pyrexi
(33,3 procent). Allvarliga biverkningar rapporterades hos 27 procent av patienterna som
behandlades med P+BR, vilket inkluderande febril neutropeni (6,7 procent), pyrexi (4,4
procent) och pneumoni (4,4 procent).
I P+BR-armen hade fem patienter biverkningar med dödlig utgång, varav fyra var av
infektiös karaktär. En utav dessa dödliga biverkningar, hjärnhinneinflammation orsakad av
herpesvirus, kunde kopplas till behandling med polatuzumab vedotin. I BR-armen drabbades
fyra patienter av dödliga biverkningar av infektiös karaktär.
Ingen skillnad i säkerhetsprofil kunde påvisas mellan flytande lösning och frystorkad form av
polatuzumab vedotin.
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EUnetHTA:s diskussion och slutsatser
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“The data showed a difference to the advantage of polatuzumab + BR versus BR for the
following endpoints: complete response, overall survival, and PFS. “
Samt:
“The results based on the included study GO29365 have severe limitations:
• Generally, it has to be considered that study GO29365 is a Phase Ib-II, open-label
study with a small number of patients who are heterogeneous in term of previous
treatment lines. In addition, an important shortcoming of study GO29365 is that a detailed prespecified SAP17 is lacking. […]
• The relevance of the comparator used in the randomised stages of study GO29365 is
questionable. The BR combination is indeed not licensed and not recommended by
European guidelines for the population included in the trial. In Europe, BR is mostly
used in very elderly patients and/or in indolent forms of lymphomas. The relevance of
BR as a comparator has to be decided at the national level; however, the authoring
team notes that the MAH18 recently initiated an RCT of polatuzumab in combination
with R-GEMOX versus R-GEMOX alone in patients with R/R DLBCL. The respective
study MO40598 (POLARGO) is a post-marketing requirement from the US FDA.
• The populations in the two study arms are imbalanced, notably regarding the reason
for SCT ineligibility or prognostic factors of the disease, which might favour the polatuzumab + BR arm.
• Data on HRQoL (a critical outcome) were not collected. In addition, no suitable data
for symptoms (a critical outcome) are available.
• The randomised stage of the study GO29365 was performed using the liquid formulation of polatuzumab, which is not intended for marketing. It should be noted that evidence regarding the marketed formulation only relies on a single-arm cohort
including 42 patients. Additional results from a second non-randomised arm of study
GO29365 (Arm H) are expected in 2020.”
CHMP:s diskussion
Baserat på resultaten i den kliniska studien GO29365 drar CHMP slutsatsen att behandling
med P+BR är mer effektivt än BR för behandling av patienter med R/R DLBCL. En högre
andel patienter som uppnår CR, skillnad i PFS samt en förlängd OS har observerats till fördel
för behandling med P+BR. Läkemedlets godkännande är dock villkorat. Befintlig evidens
utgörs av en liten explorativ studie med en begränsad och heterogen population avseende
prognostiska faktorer. Kliniska studiedata anses i nuläget inte vara heltäckande.
I CHMP:s utvärdering genomfördes känslighetsanalyser i syfte att kartlägga påverkan av
obalanserad baslinjekarakteristika på studiens effektmått. Multivariabel regressionsanalys
har ett begränsat antal frihetsgrader när man justerar för ett stort antal kovariater med en
relativt liten population. Benägenhetsskattning (propensity score modeling) kan för dessa fall
identifiera effekt medan baslinjedata balanseras. Oavsett statistisk analysmetod så var
resultaten överensstämmande avseende klinisk nytta. Med beaktande av studiens begränsningar ansåg CHMP att analyserna var tillräckliga.
Företaget har inkommit med en litteraturöversikt för jämförelsearmen (BR) inom ramen för
CHMP:s utvärdering. Sammantaget anser CHMP att effekten som ses i BR-armen inte
avviker nämnvärt från andra kliniska prövningar och de skillnader som finns kan hänföras
till skillnader avseende studiepopulation och studiedesign.

17
18

SAP: Statistical analysis plan
MAH: Market authorisation holder.
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En högre andel patienter som behandlas med P+BR i jämförelse med BR uppnådde CR.
Denna påverkan var kliniskt relevant för PFS och OS, med förlängd OS om 7,7 månader (4,7
jämfört med 12,4 månader). Initialt kunde en tendens till platå ses i Kaplan-Meier-kurvan för
PFS, men denna var inte ihållande vid uppdaterade data den 11 oktober. CHMP anger därför
att behandling med P+BR i de flesta fall får anses vara av livsförlängande karaktär, trots god
effekt avseende CR.
Enligt CHMP finns ett otillfredsställt behov av behandling för patienter med R/R DLBCL
som inte är lämpliga för stamcellstransplantation. Ingen godkänd medicinsk behandling
finns i andra behandlingslinjen. Polatuzumab vedotin anses även vara ett viktigt tillskott i
tredje linjens behandling, då det kan antas ha en effektfördel i jämförelse med Pixuvri och en
mer hanterbar biverkansprofil än CAR-T. Enligt CHMP finns det därför ett behov av att
behandling med polatuzumab vedotin blir tillgängligt för patienterna. Behovet anses
överväga riskerna jämfört med behovet av ytterligare data.
CHMP - Divergent opinions
Sju av ledamöterna i CHMP var av avvikande uppfattning till EMA:s majoritetsbeslut att
godkänna läkemedlet. Två så kallade ”divergent opinions” fogades därför till beslutet.
Fem ledamöter ansåg att det inte var visat att kraven för villkorat godkännande var uppfyllda.
Behandling med polatuzumab vedotin hade inte någon påvisad betydande terapeutisk fördel
(major therapeutic advantage, MTA, vilken i normalfallet innebär en avsevärt förbättrad
effekt eller ökad klinisk säkerhet. Ledamöterna ansåg att det var osäkert om polatuzumab
vedotin har en liknande eller högre effekt än liknande behandlingar.
Två av ledamöterna ansåg att läkemedlets effekt inte hade blivit tillräckligt fastställd. Därmed
kunde inte nytta-riskbalansen bedömas som positiv.
TLV:s diskussion
För patienter med R/R DLBCL där högdosbehandling följt av stamcellstransplantation inte
är möjligt finns idag begränsade behandlingsalternativ och patientgruppen har en dålig
prognos. Polatuzumab vedotin i kombination med BR har i studie GO29365 visat positiv
effekt där en högre andel patienter uppnår CR, studiens primära effektmått. Därutöver har
studien visat på förlängd PFS och OS för de patienter som behandlats med P+BR, jämfört
med de patienter som behandlats med BR.
Såsom CHMP och EUnetHTA påpekar var studie GO29365 en liten studie med få patienter
och skillnader avseende behandlingsarmarnas baslinjekarakteristika, något som också TLV
vill poängtera. Ingen statistisk hypotes definierades då studien var av explorativ karaktär i fas
Ib/II. Prognostiska faktorer i form av högre IPI och bulkig sjukdom var mer omfattande i BRarmen, vilket kan inverka på behandlingseffekt och armarnas jämförbarhet. TLV noterar
också att fler patienter i BR-armen jämfört med P+BR-armen hade primärt refraktär
sjukdom, även detta en negativ prognostisk faktor. En svag platåeffekt i PFS-kurvan noteras
för P+BR-armens första månader, vilket inte kan ses för BR-armen. Företaget uppger att
platåeffekten kan förklaras med att behandling med P+BR är effektivare än BR, vilket kan ses
redan vid studiestart. Enligt TLV:s bedömning är det mycket osäkert om den effektfördel som
ses inledningsvis i P+BR-armen beror på sjukdomsmodifierande egenskaper hos läkemedlet
eller om den beror på att patienterna i denna arm var generellt sett mindre sjuka vid studiestart.
EUnetHTA påtalar även att skälen till att patienterna bedöms vara olämpliga för högdosbehandling följt av autolog stamcellstransplantation är obalanserat mellan behandlingsarmarna. Patienterna i BR-armen hade i högre utsträckning hög ålder som skäl till att autolog
stamcellstransplantation bedömdes vara olämpligt. Det är bland annat visat i en svensk
registerstudie att patienter med hög ålder har en sämre prognos vid R/R DLBCL [13].
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Otillräckligt svar på kurativt syftande behandling var vanligare skäl till att autolog stamcellstransplantation bedömts vara olämpligt för patienterna i P+BR-armen. Känslighetsanalyser
av obalanserade baslinjedata har påvisat att effekten på OS och PFS är beständig. I analyserna varierar hasardkvoten för PFS och OS, men TLV bedömer i likhet med CHMP att resultaten är överensstämmande. Även med justering för kända obalanser har behandling med
P+BR i studien visat på klinisk effekt. Det kvarstår dock osäkerhet kring storleken av den
relativa effekten. Studiens randomiserade del (arm C och D) omfattar ett mycket begränsat
antal patienter, vilket bidrar ytterligare till denna osäkerhet.
Den senare tillkomna enarmade kohortens (arm G) baslinjekarakteristika har något mer
gynnsamma prognostiska faktorer i jämförelse med P+BR-armen (arm C) i den randomiserade delen av studien. Median OS är lägre för den enarmade kohorten, jämfört med P+BRarmen (arm C) i den randomiserade studien. Nya resultat väntas tredje kvartalet år 2020, i
form av en poolad analys där även arm H ingår.
EUnetHTA ifrågasätter BR som jämförelsealternativ, men anger att denna fråga bör bedömas
på nationell nivå. TLV bedömer att BR är ett av de relevanta jämförelsealternativen, enligt
vad som framförts i avsnitt 2.3.2.
I studien utvärderades inte hälsorelaterad livskvalitet eller sjukdomsspecifika symtom utöver
perifer neuropati. För perifer neuropati användes ett bedömningsinstrument (TINAS) som
enligt EUnetHTA inte var tillräckligt validerat. Få patienter hade skattat sina symtom. Mot
bakgrund av detta kan inte TLV bedöma påverkan av behandling med P+BR på sjukdomsspecifika symtom vid R/R DLBCL.
TLV:s bedömning: Studien visar klinisk effekt till fördel för behandling med P+BR jämfört
med BR. Resultatet i studien är emellertid förknippat med mycket hög osäkerhet. EUnetHTA
framhåller att resultaten i studien bland annat begränsas av att studien var i fas Ib/II,
saknade statistisk analysplan, hade ett lågt antal patienter och obalanserad baslinjekarakteristika mellan behandlingsarmarna. TLV delar denna bedömning. Den relativa effekten av
behandling med P+BR i förhållande till behandling med BR är mycket osäker och utifrån
föreliggande underlag svår att skatta.
Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser
Inom ramen för EUnetHTA:s utvärdering har företaget analyserat möjligheterna för direkta
och indirekta jämförelser mot behandlingsalternativ som vanligtvis används vid behandling
av R/R DLBCL hos patienter som inte är aktuella för stamcellstransplantation. De behandlingar som var aktuella för jämförelse var på förhand definierade i EUnetHTA:s projektplan
och inkluderar samtliga av de behandlingar som rekommenderas enligt det Nationella
vårdprogrammet.
En systematisk litteraturgenomgång utfördes i syfte att identifiera publikationer för jämförelser med P+BR. Varken företaget eller EUnetHTA kunde identifiera någon randomiserad
kontrollerad studie, utöver GO29365, för direkt jämförelse mellan behandling med P+BR och
annan behandling. TLV har inte kunnat identifiera någon ytterligare direkt jämförande
studie av P+BR som genomförts efter EUnetHTA:s litteraturgenomgång, vilket företaget
verifierar.
För indirekt jämförelse av behandling med P+BR och annan behandling identifierade
företaget sex randomiserade kontrollerade studier [22]. För att kunna genomföra en indirekt
jämförelse mellan olika studier krävdes en gemensam komparator i form av BR. Varken
företaget eller EUnetHTA kunde identifiera några randomiserade kontrollerade studier av
BR. Därmed var det inte möjligt att konstruera ett sammanhängande nätverk baserat på de
sex identifierade studierna. Ingen nätverksmetaanalys kunde genomföras.
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Alternativa metoder som matching-adjusted indirect comparisons (MAIC)19 användes för att
utreda den relativa effekten av P+BR jämfört med R-GEMOX, Pixuvri, Kymriah och Yescarta.
Den systematiska litteraturgenomgången inkluderade behandling med R-IME, ett av de
relevanta jämförelsealternativen (se avsnitt 2.3.2), men inga relevanta studier kunde hittas.
Yescarta och Pixuvri utgör inte relevanta jämförelsealternativ i denna utvärdering. NT-rådet
avråder från behandling med Kymriah vid DLBCL [23]. R-GEMOX är ett relevant jämförelsealternativ, varför denna indirekta jämförelse redovisas i denna utvärdering.
Jämförelse mot R-GEMOX
I den indirekta jämförelsen (unanchored MAIC) jämfördes individuella patientdata från
studie GO29365, mot baslinjedata för patienter i en studie som utvärderat R-GEMOX vid
R/R DLBCL [12]. Studien av R-GEMOX var en enarmad fas II-studie. Denna inkluderade 49
patienter med R/R DLBCL som inte var aktuella för stamcellstransplantation. Patienterna
hade sitt första eller andra återfall efter tidigare behandling med en antracyklin20 med eller
utan rituximab.
Från studie GO29365 inkluderades initialt 88 patienter i en poolad P+BR population. Denna
population bestod av 6 patienter från fas Ib, 40 patienter från arm C, samt 42 patienter från
arm G. För att matcha patienterna i R-GEMOX-studien inkluderades endast de patienter i
P+BR-studien som hade sitt första eller andra återfall. I jämförelsen matchades patienterna
från P+BR-studien mot baslinjedata i R-GEMOX-studien baserat på följande prognostiska
faktorer: ålder ≥ 60 år, ECOG PS ≥ 2, andel refraktära patienter, antal tidigare behandlingslinjer och andel patienter som genomgått stamcellstransplantation. 65 patienter ur den
poolade P+BR-populationen kunde inkluderas i jämförelsen. Med utgångspunkt i de
prognostiska faktorerna beräknades en effektiv patientpopulation21 för jämförelse, varpå
utfallsdata kunde viktas mellan studierna. Den effektiva patientpopulationen för indirekt
jämförelse var 9,8 patienter i studie GO29365, cirka 15 procent av det ursprungliga antalet
patienter.
Resultat
Andelen patienter med CR, enligt prövarbedömning i den oviktade jämförelsen visas i tabell
9. I den viktade jämförelsen skiljer sig CR med 37,2 procent till fördel för P+BR, se tabell 10.
Tabell 9. Oviktad jämförelse mellan P+BR och R-GEMOX, andel patienter med CR enligt prövarbedömning [22]

För MAIC tillämpar företaget den metod som anges i NICE Decision Support Unit (DSU) Technical Support Document 18.
Phillippo, D., T. Ades, S. Dias, et al. 2016. NICE DSU Technical Support Document 18. Decision Support Unit, ScHARR,
University of Sheffield: NICE Decision Support Unit.
20 I behandling med R-CHOP ingår en antracyklin i form av doxorubicin.
21 Effektiv patientpopulation: det oberoende antal icke viktade individer som krävs för att ge ett resultat med samma precision
som resultatet för den viktade populationen. Viktning medför alltid att den effektiva patientpopulationen reduceras.
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Tabell 10. Viktad jämförelse mellan P+BR och R-GEMOX, andel patienter med CR enligt prövarbedömning [22]

Uppskattad oviktad median total OS för patienterna i P+BR-populationen var 16,8 månader,
jämfört med 8 månader för patienter i R-GEMOX-populationen. Uppskattad viktad median
OS för patienter i P+BR i var 18,4 månader (95% KI; 12,7-NR). Företaget uppger att inga
Kaplan-Meier-kurvor fanns tillgängliga för den del av populationen i R-GEMOX-studien som
tidigare behandlats med rituximab, varför hazardkvoten för OS inte kunde bedömas. I figur 7
visas Kaplan-Meier-kurva för PFS och OS enligt den publicerade R-GEMOX-studien [12].
Figur 5. Total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS), patienter behandlade med RGEMOX [12].

EUnetHTA:s diskussion
Ur EUnetHTA-rapporten [6]:
“For unanchored indirect comparisons, it is essential to sufficiently adjust for all relevant
effect modifiers and prognostic factors. The MAH included five baseline factors in the
calculations (age, ECOG performance score, patients refractory to their last line of prior
therapy, prior SCT, number of prior treatment lines […]). It is unclear whether this post-hoc
selection considers all the essential effect modifiers and prognostic factors.
The adjustment performed by the MAH did not use individual patient data on both sides of
the comparison. Rather, the MAH matched the individual patient data from the patients
treated with polatuzumab + BR with summary baseline characteristics of the comparator
arms ([…]). Such matching is insufficient to overcome possible differences between patient
characteristics in the treatment groups. Overall, the adjustment for five factors as performed
by the MAH is insufficient to approximate comparability of the treatment groups.
In additional, the use of unanchored MAICs raises the general issue of unobserved cross-trial
differences in the characteristics of the included population, which could confound the
comparison of outcomes.”
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TLV:s diskussion
Den indirekta jämförelsen mellan P+BR-studien och R-GEMOX-studien genomfördes med
metoden MAIC. Metoden tar hänsyn till heterogenitet mellan studierna genom justering av
populationsegenskaperna. TLV delar EUnetHTA:s uppfattning gällande osäkerheten kring
huruvida de mest relevanta kovariaterna har inkluderats i matchningen.
Den poolade P+BR-populationen som jämfördes mot R-GEMOX-studien bestod av 65
patienter. När en effektiv patientpopulation beräknades från P+BR-populationen för
jämförelse med aggregerade patientdata från R-GEMOX-studien återstod endast 9,8
patienter. Detta är en relativt stor minskning av patientpopulationen. Generellt gäller att en
omfattande reducering kan indikera dålig överensstämmelse mellan individuella patientdata
i P+BR-studien och aggregerade patientdata från R-GEMOX-studien [24]. Vidare blir
jämförelsen till följd av en omfattande reducering också beroende av ett fåtal patienter och är
därmed förknippad med hög osäkerhet.
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3 Hälsoekonomi
För att kunna uppskatta om kostnaden är rimlig i förhållande till effekten vid behandling
med P+BR, för behandling av vuxna patienter med R/R DLBCL som inte är kandidater
för hematopoetisk stamcellstransplantation, har företaget inkommit med en ”partitioned
survival model”22. Företaget har även inkommit med en analys där P+BR jämförs med RGEMOX. Denna analys baseras på antagandet att effekten mellan BR och R-GEMOX är
jämförbar.
Företagets modell inkluderar tre hälsotillstånd; progressionsfri sjukdom, progredierad sjukdom och död (figur 8). Alla patienter går in i modellen i det progressionsfria hälsotillståndet.
Samtliga hälsotillstånd är associerade med specifika kostnader och livskvalitetsvikter.
Modellens tidshorisont är 45 år, vilket motsvarar ett livstidsperspektiv för den här patientpopulationen. Kostnader och effekter diskonteras med 3 procent årligen.
Figur 6. Företagets hälsoekonomiska modell

TLV:s bedömning:
TLV bedömer att företagets angivna tidshorisont på 45 år är för lång för den studerade
patientpopulationen. Patienter i företagets kliniska studie är i genomsnitt 69 år. TLV räknar
med en tidshorisont på 30 år.
TLV bedömer att det föreligger så pass stor osäkerhet i den effektdata som går in i den
hälsoekonomiska modellen att det i nuläget inte är rimligt att presentera ett grundscenario.
TLV presenterar istället resultatet från ett antal olika scenarioanalyser för att belysa de
faktorer som har störst inverkan på kostnaden per vunnet QALY.
Jämförelsen mot R-GEMOX är behäftad med mycket stor osäkerhet, större än vid jämförelsen med BR (se avsnitt2.4.2). Till följd av den mycket stora osäkerhet som finns vid jämförelsen mot R-GEMOX bedömer TLV att det i nuläget inte finns tillräckligt med evidens för att
estimera en kostnad per vunnet QALY när P+BR jämförs med R-GEMOX.

Påminner om en Markov-modell, fördelen är att denna modell-typ kan använda överlevnadsdata direkt utan övergångssannolikheter
22
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3.1 Effektmått
Klinisk effekt
De kliniska effektmått som används i den hälsoekonomiska modellen är PFS och OS.
Företagets analys baseras på datauttag den 15 mars 2019 och PFS har bedömts av behandlande läkare, i denna text benämnd som ”prövare”. Median uppföljningstid vid datauttaget är
30 månader.
För att extrapolera PFS och OS bortom studietiden presenterar företaget ett antal olika
parametriska fördelningar23 samt även mixture-cure modeller. Företaget menar att då få
återfall observeras efter 20 månader är det rimligt att anta att en andel patienter kan uppleva
långtidsöverlevnad. Detta antagande är något som stödjs av företagets kliniska expert, vilket i
sin tur motiverar användningen av en mixture-cure modell. Samtliga extrapoleringar
baserade på en mixture-cure modell genererar en bot-andel för progressionsfria patienter
behandlade med P+BR på mellan 22,3 - 26,5 procent. För patienter behandlade med BR
uppskattas andelen botade patienter till 0 – 4,9 procent. Företaget antar att de patienter som
ingår i denna bot-andel har en mortalitetsrisk i nivå med normalpopulationen samt en
livskvalitet i nivå med normalpopulationen efter två år. Företaget presenterar även scenarion
där mortalitetsrisken och livskvaliteten för dessa patienter är något lägre än för normalpopulationen. I val av extrapolering av PFS har företaget utvärderat de olika statistiska fördelningarnas statistiska24 och visuella passform. Företaget bedömer att log-logistiska mixturecure-modeller för både PFS och OS passar bäst för de två behandlingsarmarna
Vid jämförelsen med R-GEMOX antar företaget att effekten för PFS och OS är samma som
estimeras för BR.
Figur 7. Företagets antaganden vid extrapolering av OS och PFS.

Företaget validerar sina extrapoleringar genom två metoder. I den ena metoden poolas data
från GO29365 med 6 patienter från en tidig säkerhetsstudie innan randomiseringen i
GO29365. Den längsta uppföljningstiden när dessa patienter inkluderas är 46 månader.
Företaget menar att den något högre svansen på kurvan för den poolade datan ger stöd för att
en viss andel patienter behandlade med P+BR kommer uppleva långvarig remission. I den
23
24

Exponentiell, Weibull, Gompertz, log-normal, generaliserad gamma och log-logistisk
AIK (Akaike information criterion) och BIC (Bayesian information criterion)
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andra metoden jämför företaget den extrapolerade överlevnaden från GO29365 med
opublicerade data från ROMULUS-studien, där patienter behandlats med Polivy 2,4 mg/kg +
rituximab. Företagets valideringar presenteras i figur 10.
Figur 8. Företagets valideringar

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

Efterföljande behandling
Företaget presenterar en rad olika behandlingar som gavs till patienter efter progression i
den kliniska studien GO29365. Företaget framför samtidigt att GO29365 inte var designad
för att undersöka P+BR som en brygga till stamcellstransplantation eller CAR-T behandling.
I respektive behandlingsarm fick [-------------] efterföljande allogen stamcellstransplantation.
Dessa transplantationer genomfördes på samma klinik (ej i Sverige) och företaget antar
därför att en stor andel patienter i Sverige inte kommer få stamcellstransplantation. [---------------] fick CAR-T behandling i P+BR-armen och [-----------] i BR-armen. [----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]. I figur 11 presenterar företaget KaplanMeier-estimat där ITT-populationen jämförs med en population där patienter som får
stamcellstransplantation eller CAR-T behandling censureras vid behandlingstidpunkten. Att
det inte går att observera någon större skillnad mellan kurvorna tolkar företaget som att
efterföljande behandling, i form av stamcellstransplantation eller CAR-T behandling, inte har
haft någon effekt på den totala överlevnaden.
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Figur 9. Kaplan-Meier-estimat över OS inklusive vs exklusive SCT och CAR-T

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

TLV:s diskussion
TLV bedömer att företagets analys är förenad med mycket stora osäkerheter. Detta beror
främst på att den kliniska effekten begränsas av att studien var i fas Ib/II, saknade statistisk
analysplan, hade ett lågt antal patienter och obalanserad baslinjekarakteristika mellan
behandlingsarmarna (se sidorna 21-23). Den beredningsform som patienter i behandlingsarm C har fått (som används i analysen) skiljer sig även från den beredningsform som
kommer att tillhandahållas på marknaden (se avsnitt 2.4.1). Nedan presenteras TLV:s
diskussion kring relativ effekt, långtidsöverlevnad samt efterföljande behandling. Därefter
presenteras TLV:s val av metod för att extrapolera den kliniska effekten.
Relativ effekt
Företagets analys baseras på en jämförelse som inte justerar för skillnader i baslinjekarakteristika mellan patienter behandlade med P+BR och patienter som behandlats med BR. TLV
bedömer att det inte är relevant att göra några analyser utan att justera för skillnader i
baslinjekarakteristiska. I tabell 7 presenteras tre olika analyser som syftar till att justera för
skillnader i baslinjekarakteristika. Dessa visar på en estimerad hasardkvot på mellan 0,400,48 för PFS och 0,54-0,59 för OS. Sammantaget bedömer TLV att de justeringar som gjorts
visar på att den relativa effektskillnaden i nuläget är mycket svårbedömd. Genomgående
visar analyserna dock på en relativ effektfördel för P+BR i jämförelse med BR.
I den hälsoekonomiska modellen justeras den relativa effekten genom att kontrollarmen
flyttas upp för att reflektera patientkarakteristika hos patienter som behandlats med P+BR.
TLV noterar att detta leder till ett mer optimistiskt scenario än att justera kurvan för patienter som har behandlats med P+BR (för att reflektera patientkarakteristika hos patienter som
behandlats med BR). Att justera BR-armen leder till att då hasardkvoten varieras uppåt
estimeras patienter behandlade med BR få en bättre OS efter två år än vad som kan förväntas
i klinisk praxis. Hade justeringen gjorts på P+BR-armen hade detta inte varit fallet. TLV kan i
nuläget inte avgöra vilken av dessa metoder som genererar mest sannolika resultat.
Långtidsöverlevnad
Uppföljningstiden av patienterna i GO29365-studien är kort om man sätter det i perspektiv
till antagandet i företagets grundscenario där patienter som ingår i den estimerade botandelen har en mortalitetsrisk i nivå med normalpopulationen. För att en mixture-cure
modell ska vara tillförlitlig krävs lång uppföljningstid samt ett tillräckligt stort patientantal
vid slutet av uppföljningen som stödjer en påvisad platåeffekt i Kaplan-Meier-estimaten.
Alternativt att det finns historiska källor som stödjer en påvisad platåeffekt vid liknande
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behandling av samma sjukdom. Samtliga av dessa kriterier saknas i företagets analys.
Företaget motiverar sitt antagande med att man kan se en platåeffekt i Kaplan-Meierestimaten mot slutet av uppföljningen och att patienter med DLBCL generellt anses som
långtidsöverlevare efter två års tid. Företaget har under utredningen framfört att det är mer
rimligt att anta att patienter behandlade med P+BR uppnår långtidsöverlevnad snarare än
bot. TLV noterar att den studie av Maurer et. al. 2014 [25], som företaget refererar till, som
tyder på att patienter som är progressionsfria efter två år upplever betydligt färre återfall och
en mortalitetsrisk i nivå med normalpopulationen avser nydiagnostiserade patienter med
DLBCL. Patienter som är aktuella för P+BR är sedan tidigare behandlade och har återfallit i
sin sjukdom alternativt är refraktära. Hur överlevnaden ser ut för dessa patienter är fortsatt
osäkert. I en studie av Van Den Neste et al. [9] var 2-årsöverlevnaden 9,3 procent för
patienter som inte kunnat fullfölja stamcellstransplantation som del av andra linjens
behandling. Hur många av dessa som sedan blev långtidsöverlevare framgår inte tydligt av
studien. Att 2-årsöverlevnaden är 9,3 procent ligger i linje med TLV:s kliniska experters
uppskattning om att 10–15 procent kan tänkas bli långtidsöverlevare efter återfall där
stamcellstransplantation inte är möjligt. För de äldre och skörare patienterna uppskattas
dock andelen långtidsöverlevare vara under 10 procent. Hur mortalitetsrisken ser ut för
dessa långtidsöverlevare i relation till normalpopulationen bedömer TLV som mycket
osäkert.
TLV håller med företaget om att vid slutet av uppföljningen går det att observera hur KaplanMeier-estimaten börjar plana ut. Vid denna tidpunkt finns det dock mycket få patienter kvar i
uppföljningen. Några av dessa befinner sig i partiell remission samtidigt som patienter som
progredierar mot slutet av uppföljningen kan observeras. TLV bedömer i likhet med CHMP
(se sidan 20) att den utplaningseffekt som observeras mot slutet av uppföljningen inte är
tillräckligt robust för att motivera antagandet om långtidsöverlevnad i nivå med normalpopulationen.
Företaget har gjort ett försök att validera sina antaganden kring långtidsöverlevnad genom
att inkludera 6 patienter från en tidig säkerhetsstudie innan randomiseringen i GO29365
samt från ROMULUS [26]. TLV bedömer att dessa analyser är behäftade med alltför hög
osäkerhet för att validera företagets antaganden kring långtidsöverlevnad.
Efterföljande behandling
Företaget har presenterat data i form av Kaplan-Meier-estimat, som inkluderar OS för
samtliga patienter (ITT-populationen) samt OS där patienter som har fått antingen SCT eller
CAR-T har censurerats, för att visa på att överlevnaden inte har påverkats av dessa behandlingar. Företaget menar att detta ger stöd till argumentet att P+BR inte bör ses som en brygga
till SCT eller CAR-T, men att patienter potentiellt skulle kunna få CAR-T efter progression.
TLV ser att det finns osäkerheter kring hur behandling med SCT eller CAR-T kan komma att
påverkan överlevnaden. Estimaten som företaget presenterar är baserade på ett litet patientantal med kort uppföljningstid. Det finns även osäkerhet kring hur många patienter som kan
komma att få P+BR som en brygga till SCT eller CAR-T alternativt hur många som kan
komma att få SCT eller CAR-T efter progression. Sehn et. al. 2020 [21] resonerar kring att
behandling med P+BR skulle kunna leda till att en ökad andel patienter får en bättre
sjukdomskontroll, vilket skulle möjliggöra behandling med CAR-T. TLV bedömer att det inte
går att utesluta att en liten andel patienter som behandlats med P+BR senare kan komma att
få SCT eller CAR-T i klinisk praxis. Företagets analys (figur 11) visar dock att i det här fallet
har den lilla andel patienter som fått antingen SCT eller CAR-T inte har haft någon större
påverkan på överlevnaden.
TLV:s val av metod för att extrapolera den kliniska effekten
Till följd av den mycket höga osäkerheten kring relativ effekt mellan P+BR och BR väljer TLV
att presentera tre olika scenarioanalyser där den relativa effekten varieras. TLV bedömer att
ett rimligt scenario är att utgå från punktestimaten från propensity score-justeringen som
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presenteras i tabell 7 (HRPFS=0,48 och HROS=0,54). Det går inte att fastställa att denna
metod på ett tillfredställande sätt justerar för skillnader mellan patientpopulationerna.
Dessutom är den observerade effekten från den kliniska studien baserad på enbart 40
patienter, som inte har fått samma beredning som marknadsgodkännandet avser. Till följd av
den mycket stora osäkerhet som finns kring studieresultatet, presenterar TLV ytterligare två
scenarioanalyser. En scenarioanalys baseras på det övre konfidensintervallet i den propensity
score – justerade modellen (HRPFS=0,70; HROS=0,78). En annan scenarioanalys presenteras
för att illustrera kostnaden per vunnet QALY då den relativa effekten ligger mitt mellan
punktestimaten och det övre konfidensintervallet (HRPFS=0,59; HROS=0,66).
Givet den information som är tillgänglig i nuläget bedömer TLV att det inte är lämpligt att
tillämpa en cure-modell för att estimera långtidsöverlevnaden. TLV bedömer att det är
rimligt att en viss andel patienter uppnår långtidsöverlevnad. Det är dock mycket osäkert hur
många patienter som uppnår långtidsöverlevnad samt hur mortalitetsrisken ser ut för dessa
patienter. TLV finner det mer lämpligt att, istället för att anta att en andel patienter är
långtidsöverlevare från start, tillämpa en modell som visar på minskad mortalitetsrisk över
tid. TLV:s scenarioanalyser baseras på resultatet från en generaliserad gammafördelning som
är den standardparametriska fördelning som visar på lägst mortalitetsrisk över tid, vilket
ligger i linje med antagandet om att en andel patienter blir långtidsöverlevare.
Givet att P+BR är en ny behandling där den långsiktiga effekten är osäker bedömer TLV att
det är rimligt att anta att den relativa effektfördelen för P+BR som observeras från studietiden inte kvarstår under hela modellens tidshorisont. TLV antar att den relativa effektfördelen
avtar mellan månad 30-50. Patienter som är vid liv efter 50 månader antas ha samma
mortalitetsrisk i båda armarna.
Figur 10. TLV: extrapoleringar av PFS och OS baserat på HR PFS=0,48 och HROS=0,54. Relativ effekt
antas avta från månad 30 och vid månad 50 antas progressions- och mortalitetsrisken vara samma för
patienter behandlade med P+BR som för patienter behandlade med BR.
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att den kliniska studien tyder på att andelen långtidsöverlevare sannolikt är större för patienter behandlade med P+BR än för patienter behandlade
med BR. Det är dock mycket osäkert hur stor denna andel är. Till följd av den mycket stora
osäkerhet som finns kring den relativa effekten väljer TLV att presentera olika scenarioanalyser där den relativa effekten justeras.
TLV antar att den relativa effektfördelen för P+BR jämfört med BR avtar mellan månad 3050.
TLV bedömer att det finns en osäkerhet kring om patienter behandlade med P+BR kan
uppnå en mortalitetsrisk i nivå med normalpopulationen. Givet TLV:s extrapoleringar är
mortalitetsrisken hela tiden högre än för normalpopulationen.
Hälsorelaterad livskvalitet
Hälsorelaterad livskvalitet har inte uppmätts i den kliniska studien istället har företaget
genomfört en systematisk litteraturöversiktför att identifiera relevanta nyttovikter. Företaget
identifierade 8 studier [27-34] som rapporterade nyttovikter för patienter med R/R DLBCL. I
sitt grundscenario använder företaget samma nyttovikter som uppmättes i den kliniska
studien ZUMA-1 [35]. Nyttovikterna som hämtas från denna studie baseras på patienter som
har behandlats med Yescarta [28].
Företaget antar att patienter som befinner sig i PFS-tillståndet efter 2 år övergår till samma
livskvalitet som normalpopulationen [36]. Detta är samma antagande som gjordes av NICE i
utredningarna av CAR-T [27, 28] och baseras på Maurer et al. (2014) [25].
Tabell 11. Nyttovikter
Hälsotillstånd

Nyttovikter

PFS

0.72

PD

0.65

PFS –
långtidsöverlevare
(>2 år)

Nyttovikter i nivå med normalpopulationen
baserat på Ara och Brazier 2010 [36]

Källa

Baserat på den klinska studien
ZUMA-1

Enligt antaganden i utvärderingarna av
Kymriah [27] och Yescarta [28]

Företaget har inkluderat livskvalitetsförlust till följd av biverkningar av grad 3+ som observerats i den kliniska studien. Hur länge patienter upplever biverkningar hämtas från GO29365
samt NICE utvärdering av Pixuvri [37]. För de biverkningsdurationer som inte är tillgängliga
i någon av dessa källor används den längsta durationen som uppmättes i GO29365 (72
dagar). Storleken på livskvalitetsförlusten baseras på tidigare utvärdering av NICE gällande
patienter med R/R DLBCL samt R/R systemisk anaplastiskt lymfom [28, 29, 37].
TLV:s diskussion
Att nyttovikter inte har rapporterats i företagets kliniska studie bidrar till ökad osäkerhet i
den hälsoekonomiska analysen. Nyttovikterna från ZUMA-1 är hämtade från endast 34
patienter, vilket bidrar till ytterligare osäkerhet i uppskattningen av den aktuella patientpopulationens livskvalitet. TLV kan inte utifrån nuvarande underlag bedöma vilken av företagets presenterade nyttovikter som bäst representerar patienter som är aktuella för P+BR. I
tidigare utredningar av CAR-T produkterna Yescarta (dnr. 51/2018) och Kymriah (50/2018,
1105/2019) antog TLV att även patienter som uppnår långtidsöverlevnad har en lägre
livskvalitet jämfört med normalpopulationen och gör därför samma antagande i denna
utredning. Valet av nyttovikter är i det här fallet inte drivande i estimering av kostnaden per
vunnet QALY. Av den anledningen undersöker TLV inte valet av nyttovikter vidare.
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att nyttovikterna är förenade med hög osäkerhet då
dessa inte är hämtade från den kliniska studien. TLV antar att patienter som befinner sig i
PFS-tillståndet efter två år har en livskvalitet fem procent lägre än normalpopulationen. TLV
utreder inte valet av nyttovikterna vidare då de i det här fallet inte är drivande i estimeringen
av kostnad per vunnet QALY.

3.2 Kostnader och resursutnyttjande
Behandling med P+BR samt BR pågår under maximalt 6 cykler (21 dagar per cykel). För att
uppskatta tiden som patienter står på behandling (time to off treatment, TTOT) använder
företaget Kaplan-Meier-estimat under hela behandlingslängden. Företaget framför att
skillnaden som observeras i behandlingslängd mellan de två kurvorna beror på att en större
andel patienter avbröt behandlingen i jämförelsearmen till följd av sjukdomsprogression.
Företaget utgår från att patienter inte behandlas längre än 6 cykler (4,1 månader). KaplanMeier-estimaten visar dock att en liten andel patienter har behandlats längre än så. Företaget
framför att anledningen till att TTOT antyder att en viss andel patienter behandlats längre än
6 cykler är på grund av att dessa patienter har haft ett behandlingsuppehåll, vilket har lett till
att den totala behandlingen blivit längre än 4,1 månader. Enligt företaget har inga patienter
fått fler än 6 doser och att inkludera hela TTOT-kurvan skulle därmed leda till dubbelräkning
av kostnaderna.
Figur 11. Kaplan-Meier-estimat för TTOT

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets förklaring till att begränsa TTOT till 6
cykler (4,1 månader) är rimlig.
Kostnader för läkemedlet
Läkemedelskostnader är hämtade från TLV:s prisdatabas samt apoteket.se då pris inte är
tillgängliga via TLV:s prisdatabas. Resursanvändning baseras på svenska behandlingsriktlinjer [2] och företagets kliniska experter.
Läkemedelskostnaden för P+BR samt jämförelsealternativen presenteras i tabell 12. Företaget har beräknat den genomsnittliga läkemedelskostnaden baserat på varje enskild patients
läkemedelsanvändning. Företaget har inte räknat med någon vialdelning utan den mängd
läkemedel som inte används kasseras. I den hälsoekonomiska analysen används två olika
vialer för Polivy, en som innehåller 140 mg och en som innehåller 30 mg. Vialen som
innehåller 30 mg kommer enligt företaget inte vara tillgänglig förrän första kvartalet 2021.
Företagets grundscenario baseras på antagandet om att båda storlekarna finns tillgängliga.
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Tabell 12. Läkemedelskostnader

TLV:s bedömning: TLV bedömer att då endast vialen innehållande 140 mg är tillgänglig
vid tidpunkten för utvärderingen är det denna storlek som bör utgöra grunden i analysen.
TLV presenterar scenarioanalyser där även vialen på 30 mg finns tillgänglig.

Vårdkostnader och resursutnyttjande
Administreringskostnader har hämtats från Södra sjukvårdsregionens prislista 2019 [38] och
därefter justerats baserat på infusionstiden. Infusionstiden för Polivy och rituximab är 90
minuter medan infusionstiden för bendamustin är 30 minuter. Enligt svenska infusionsriktlinjer [39] kan infusionstiden för rituximab minskas med 40 procent om den första infusionen sker utan komplikationer. Infusionstiden för Polivy kan minskas till 30 minuter om första
infusionen sker utan komplikationer. För att ta hänsyn till den förväntade förkortningen i
infusionstid antar företaget att kostnaden associerad med intravenös infusion minskas med
40 procent efter första behandlingen. Både P+BR och BR antas ha samma administrativa
kostnad på cirka 6 000 kronor under den första cykeln och ca 4 200 kr under resterande 5
cykler.
Företaget har beräknat kostnader kopplat till uppföljningar och tester baserat på patienters
hälsotillstånd. Företaget antar att patienter som befunnit sig i PFS-tillståndet i 24 månader
är långtidsöverlevare och rutinuppföljningarna avslutas därmed. Patienter som progredierat
antas ha fortsatta uppföljningskostnader under hela modellens tidshorisont.
Företaget har räknat med kostnader för efterföljande behandling. Dessa kostnader appliceras
i den första cykeln för patienter som progredierar och är beräknade som den genomsnittliga
kostnaden för de behandlingar patienter antas genomgå efter progression, exklusive SCT och
CAR-T. Företaget menar att det rimligt att inte inkludera kostnader för SCT eller CAR-T då
dessa behandlingar inte visat någon överlevnadsvinst i den kliniska studien. Företaget tar
även upp att det är osannolikt givet svenska riktlinjer att patienter i tredje linjen kommer att
vara aktuella för dessa behandlingar samt att det inte finns någon offentlig information om
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det avtalade priset för CAR-T. Företaget baserar istället kostnaden för efterföljande behandling på de övriga 38 respektive 23 olika behandlingarna som gavs efter behandling med
P+BR och BR. Den genomsnittliga kostnaden för efterföljande behandlingar uppgår till cirka
45 000 kronor för patienter behandlade med P+BR och cirka 42 000 kronor för patienter
behandlade med BR.
Företaget har inkluderat biverkningskostnader i analysen. Företaget har antagit att samtliga
biverkningar av grad 3 innefattar en dags inläggning på en onkologisk mottagning till en
kostnad av 7 325 kronor [38]. Biverkningar av grad 4 och 5 antas leda till 5 dagars inläggning. För kostnader i livets slutskede inkluderas en engångskostnad på 74 000 kronor.
innefattar en dags inläggning på en onkologisk mottagning till en kostnad av 7 325 kronor
[38]. Biverkningar av grad 4 och 5 antas leda till 5 dagars inläggning. För kostnader i livets
slutskede inkluderas en engångskostnad på 74 000 kronor.
TLV:s diskussion
TLV gör bedömningen att det inte går att utesluta att en liten andel patienter som behandlats
med P+BR kan komma att få stamcellstransplantation eller CAR-T i klinisk praxis. I den
kliniska studien var det en patient i vardera behandlingsarm som fick allogen stamcellstransplantation. Denna kostnad har i det här fallet därmed ingen påverkan på resultatet. Däremot
får kostnaden för de två patienter som fick CAR-T i P+BR-armen en betydligt större effekt. I
nuläget är dock möjligheten till behandling med CAR-T i Sverige begränsad. TLV inkluderar
scenarioanalyser där kostnaden för efterföljande behandling även inkluderar allogen
stamcellstransplantation och CAR-T i linje med vad som observerades i den kliniska studien.
Kostnaden för CAR-T baseras på TLV:s utredning av Yescarta (dnr. 0051/2018) och uppgår
till 4,2 miljoner kronor. Kostnaden för allogen stamcellstransplantation hämtas från Södra
sjukvårdsregionens prislista 2020 och uppgår till cirka 670 000 kronor. Trots att enbart två
patienter fick behandling med CAR-T i P+BR-armen och en patient i vardera behandlingsarm fick SCT ökar den genomsnittliga kostnaden för efterföljande behandling från cirka
45 000 kronor till cirka 300 000 kronor för patienter behandlade med P+BR och från cirka
42 000 kronor till cirka 100 000 kronor för patienter behandlade med BR.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets antagande om administrerings- och
uppföljningskostnader kan vara något underskattade. Dessa har dock endast en liten
påverkan på kostnaden per vunnet QALY.
TLV bedömer att det finns en viss osäkerhet kring huruvida kostnaden för efterföljande
behandling i form av SCT och CAR-T bör inkluderas. TLV presenterar därför scenarioanalyser både med och utan kostnaden för dessa behandlingar.

Indirekta kostnader
Företaget har inte räknat med indirekta kostnader i den hälsoekonomiska analysen.
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4 Resultat
På grund av den stora osäkerhet som råder kring den kliniska effekten bedömer TLV att det i
nuläget inte är rimligt att presentera ett grundscenario. TLV presenterar istället resultatet
från ett antal olika scenarioanalyser för att belysa de faktorer som har störst inverkan på
kostnaden per vunnet QALY.

4.1 Företagets grundscenario
Antaganden i företagets grundscenario
•

En mixture-cure modell med en log-logistisk fördelning har använts för att estimera
OS och PFS. Den estimerade andelen botade patienter antas vara 22,3 procent för patienter behandlade med P+BR och 0 procent för patienter behandlade BR. Botade patienter antas ha samma mortalitetsrisk som normalpopulationen.

•

Nyttovikter för patienter i PFS och PD baseras på Yescarta-studien, ZUMA-1. Patienter i PFS antas övergå till en livskvalitet i nivå med normalpopulationen efter 2 år.

•

Kostnadsberäkningar baseras på att både 140 mg och 30 mg vialen finns tillgänglig.

•

Kostnaden för SCT och CAR-T inkluderas inte bland efterföljande behandlingar
Resultatet i företagets grundscenario

Tabell 13. Resultat i företagets grundscenario
Läkemedelskostnader
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader
Totala kostnader
Levnadsår*
QALYs
Kostnad per vunna levnadsår
Kostnad per vunnet QALY

P+BR
586 690 kr
187 224 kr

BR
71 777 kr
181 822 kr

Ökning/minskning
514 913 kr
5 402 kr

777 914 kr

253 599 kr

520 315 kr

3,95
2,83

0,96
0,65

2,99
2,18
173 862 kr
238 676 kr

*Levnadsår ej diskonterat: P+BR =5,14; BR = 1,02
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Företagets känslighetsanalyser
Tabell 14. Företagets känslighetsanalyser
Känslighetsanalyser
Tillgängliga vialer
Tidshorisont

Mixture-cure modell

Standard parametrisk
modell

Nyttovikter

Långtidsöverlevnad

Jämförelsealternativ

Endast 140 mg
30
20
10
5
Log-normal
Generaliserad gamma
Log-logistisk
Exponentiell
Weibull
Log-normal
Generaliserad gamma
Log-logistisk
Kymriah PFS/PD
Pixantrone PFS/PD
”Proximity to death”
Andel botade P+BR:
21,8%
Andel botade BR: 0%
Nyttovikt för långtidsöverlevare: samma som
normalpopulation
Ökad mortalitet jämfört
med normalpopulationen:
HR=1.0
Andel botade P+BR:
21,8%
Andel botade BR: 0%
Nyttovikt för långtidsöverlevare: 5% lägre än
normalpopulation
Ökad mortalitet jämfört
med normalpopulationen:
HR=1,5
Andel botade P+BR:
21,8%
Andel botade BR: 0%
Nyttovikt för långtidsöverlevare: 5% lägre än
normalpopulation
Ökad mortalitet jämfört
med normalpopulationen:
HR=2.0
R-GEMOX

+/- Kostnader

+/- QALYs

Kostnad/QALY

699 886 kr
519 028 kr
516 032 kr
510 526 kr
507 660 kr
525 850 kr
522 610 kr
527 765 kr
537 046 kr
534 479 kr
535 448 kr
521 878 kr
533 398 kr
520 315 kr
520 315 kr
520 315 kr

2,18
2,11
1,92
1,35
0,81
2.32
2.39
2.39
0.80
0.81
1.09
1.71
1.13
2,21
2,20
2,15

321 048 kr
245 853 kr
269 123 kr
379 394 kr
625 586 kr
226 915 kr
218 926 kr
221 001 kr
670 556 kr
657 364 kr
489 151 kr
304 534 kr
471 551 kr
235 714 kr
236 658 kr
242 271 kr

520 315 kr

2,18

238 676 kr

522 748 kr

1,76

297 178 kr

524 230 kr

1,54

234 836 kr

429 973 kr

2,18

197 209 kr
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4.2 TLV:s scenarioanalyser
Antaganden som TLV:s scenarioanalyser baseras på:

•

En generaliserad gammafördelning används för att modellera PFS och OS.

•

Den relativ effektfördelen antas avta mellan månad 30–50. Vid månad 50 antas
HRPFS och HROS vara lika med 1.

•

Nyttovikter baseras på Yescarta-studien, ZUMA-1. Patienter i PFS antas övergå till en
livskvalitet 5 procent lägre än normalpopulationen efter 2 år.

•

Endast 140 mg vialen finns tillgänglig.

•

Tidshorisont 30 år.

TLV presenterar tre scenarioanalyser där den relativa effekten mellan P+BR och BR varieras
till följd av den mycket stora osäkerhet som finns kring studieresultat. Den första scenarioanalysen baseras på propensity score justeringen som gjordes av CHMP HR (HRPFS=0,48 och
HROS=0,54. Den andra scenarioanalysen baseras på det övre konfidensintervallet i den
propensity score – justerade modellen (HRPFS=0,70; HROS=0,78). Den tredje scenarioanalysen presenteras för att illustrera kostnaden per vunnet QALY då den relativa effekten ligger
mitt mellan punktestimaten och det övre konfidensintervallet (HRPFS=0,59; HROS=0,66).
Tabell 15. TLV scenarioanalyser baserat på att enbart 140 mg vialen är tillgänglig
Scenarioanalyser
1. TLV:s antaganden i punktlistan samt
HRPFS=0,48 och HROS=0,54 enligt propensity
score-justeringen
Inkludera kostnader för
Efterföljande behandling
SCT och CAR-T
2. TLV:s antaganden i punktlistan samt HR enligt
övre konfidensintervallen enligt propensity-score
justeringen (HRPFS=0,70 och HROS=0,78)
Inkludera kostnader för
Efterföljande behandling
SCT och CAR-T
3. TLV:s antaganden i punktlistan samt ett
illustrativt scenario där HR ligger mitt mellan
punktestimaten i scenario ett och övre konfidensintervallet i scenario tre (HRPFS=0,59 och
HROS=0,66)
Inkludera kostnader för
Efterföljande behandling
SCT och CAR-T

+/- Kostnader

+/- QALYs

Kostnad/QALY

702 214 kr

0,84

834 793 kr

888 911 kr

0,84

1 056 738 kr

697 669 kr

0,42

1 651 337 kr

883 292 kr

0,42

2 090 693 kr

699 232 kr

0,66

1 063 224 kr

885 199 kr

0,66

1 345 997 kr
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Tabell 16. TLV scenarioanalyser baserat på att både 140 mg och 30 mg vialen är tillgänglig
Scenarioanalyser
1. TLV:s antaganden i punktlistan samt
HRPFS=0,48 och HROS=0,54 enligt propensity
score-justeringen
Inkludera kostnader för
Efterföljande behandling
SCT och CAR-T
2. TLV:s antaganden i punktlistan samt HR enligt
övre konfidensintervallen enligt propensity-score
justeringen (HRPFS=0,70 och HROS=0,78)
Inkludera kostnader för
Efterföljande behandling
SCT och CAR-T
3. TLV:s antaganden i punktlistan samt ett
illustrativt scenario där HR ligger mitt mellan
punktestimaten i scenario ett och övre konfidensintervallet i scenario tre (HRPFS=0,59 och
HROS=0,66)
Inkludera kostnader för
Efterföljande behandling
SCT och CAR-T

+/- Kostnader

+/- QALYs

Kostnad/QALY

522 644 kr

0,84

621 319 kr

709 340 kr

0,84

843 264 kr

518 099 kr

0,42

1 226 305 kr

703 722 kr

0,42

1 665 662 kr

519 662 kr

0,66

790 176 kr

705 628 kr

0,66

1 072 949 kr

Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
I figur 14 presenteras kostnaden per vunnet QALY vid olika prisnivåer för Polivy. De tre
scenarioanalyser där relativ effekt varieras samt scenarion med och utan 30 mg vialen
presenteras i figuren.
Figur 12. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer

Osäkerhet i resultaten
TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är mycket hög. Detta beror
främst på att den kliniska effekten begränsas av att studien var i fas Ib/II, saknade statistisk
analysplan, hade ett lågt antal patienter och obalanserad baslinjekarakteristika mellan
behandlingsarmarna (se sidorna 21-23). Detta leder till mycket hög osäkerhet kring relativ
effekt både under och efter studietiden.
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4.3 Budgetpåverkan
Företaget uppskattar att [--] patienter kommer behandlas med P+BR under 2020. Därefter
uppskattas antalet behandlade patienter [--------------] stycken år 2022. Givet att båda
vialerna finns tillgängliga skulle detta leda till en [------] budgetpåverkan, jämfört med
behandling med BR, på omkring [------------] kronor. Om endast 140 mg vialen finns
tillgänglig blir budgetpåverkan omkring [------------] kronor.

4.4 Samlad bedömning av resultaten
TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är mycket hög, vilket främst
beror på osäkerhet kring den relativa effekten mellan P+BR och BR TLV har hanterat en del
av den osäkerhet som finns genom att inkluderar användningen av en generaliserad gammafördelning med avtagande mortalitetsrisk för att modellera långtidsöverlevnad, avtagande
effektfördel mellan månad 30-50 samt justerade nyttovikter för långtidsöverlevare.
Till följd av osäkerheterna kring den relativa effekten bedömer TLV att det i nuläget inte är
möjligt att presentera ett grundscenario. Istället presenteras scenarioanalyser där främst den
relativa effekten varieras. TLV presenterar även analyser där båda vialerna (140 mg och 30
mg) inkluderas samt då kostnader för SCT/CAR-T inkluderas. Detta för att belysa i vilken
omfattning dessa påverkar resultatet.
TLV:s uppskattar att när enbart 140 mg vialen finns tillgänglig ligger kostnaden per vunnet
QALY för Polivy i kombination med BR är mellan 830 000 kronor - 1 650 000 kronor
jämfört med BR. När 30 mg vialen blir tillgänglig sjunker denna uppskattning till 620 000 –
1 230 000 kronor per vunnet QALY.

5 Utvärdering från myndigheter i andra länder
NICE i England har gjort en preliminär bedömning att osäkerheten kring den estimerade
kostnaden per vunnet QALY är allt för hög och rekommenderar därför inte P+BR. Slutlig
rekommendation är planerad den 22 juli 2020.
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