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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP  

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

Kostnaden för läkemedlet 
efter återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för 
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 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per 
förpackning/pris per enhet.  

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exv. läkemedelskostnad + 
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  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.  

Företagets pris  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 

 

• Kutan skivepitelcancer (CSCC) är den näst vanligaste maligna hudcancertypen, efter 

basalcellscancer, och utgör 20 % av hudcancertumörerna.  

• Libtayo har ett villkorat godkännande som monoterapi vid behandling av vuxna 

patienter med metastaserad eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer som inte är 

kandidater för kurativ kirurgi eller kurativ strålning.  

• Det saknas godkända systematiska behandlingsalternativ vid avancerad CSCC och de 

behandlingar som erbjuds är förknippade med hög toxicitet och syftar till 

symptomlindring. Det föreligger därför ett stort medicinskt behov av nya 

behandlingsalternativ.  

• TLV bedömer svårighetsgraden av avancerad CSCC som mycket hög.  

• Libtayo är en PD1-hämmare som förstärker antitumöraktiviteten hos T-celler. 

• TLV bedömer att de mest relevanta jämförelsealternativen till Libtayo är bästa 

understödjande behandling samt platinabaserad kemoterapi.  

• Effekt och säkerhet av Libtayo utvärderades i en fas I-studie och en fas II-studie där 

objektiv responsfrekvens utgjorde det primära effektmåttet. Båda studierna var enkel-

armade (icke-jämförande) och inkluderade relativt få patienter (26 respektive 193) 

varav sammanlagt 56 patienter med den godkända doseringen vid CSCC. 

• Priset för Libtayo som används i den hälsoekonomiska modellen är cirka 53 000 
kronor per dos. Läkemedelskostnaden per månad är cirka 77 000 kronor.  

• TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är mycket hög. Detta 

beror främst på att få patienter i Libtayo-studierna har fått den godkända dosen 

samtidigt som patientunderlagen i jämförelsearmarna är litet (18 respektive 20 

patienter). Det råder även stor osäkerhet kring hur länge den relativa effektfördelen 

kommer att kvarstå samt hur länge patienter kommer att stå på behandling. Till följd 

av den stora osäkerheten presenterar TLV resultatet som ett spann.  

• Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Libtayo bedöms vara 
700 000 – 1 200 000 kronor jämfört med platinumbaserad kemoterapi. Jämfört med 
BSC bedöms kostnaden per vunnet QALY för Libtayo vara 550 000 – 650 000 
kronor. 

 
 

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund 
för den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt. 

 
  



 

v 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Medicinskt underlag ..................................................................................... 1 

1.1 Kutan skivepitelcancer (CSCC) [1] ..........................................................................1 
1.2 Läkemedlet ................................................................................................................1 
1.3 Behandling och svårighetsgrad ...............................................................................2 
1.4 Klinisk effekt och säkerhet .......................................................................................3 

2 Hälsoekonomi ............................................................................................ 16 

2.1 Effektmått ................................................................................................................ 16 
2.2 Kostnader och resursutnyttjande .......................................................................... 21 

3 Resultat ..................................................................................................... 23 

3.1 Företagets grundscenario ...................................................................................... 23 
3.2 TLV:s analys ........................................................................................................... 26 
3.3 Budgetpåverkan ...................................................................................................... 28 
3.4 Samlad bedömning av resultaten .......................................................................... 29 

4 Utvärdering från myndigheter i andra länder ........................................... 30 

5 Referenser .................................................................................................. 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dnr 2177/2019                                                                                                                                      1 
 

1 Medicinskt underlag  

1.1 Kutan skivepitelcancer (CSCC) [1] 

Hudcancer exklusive malignt melanom är den näst vanligaste cancersjukdomen för både män 
och kvinnor och är den cancerform som ökar mest i Sverige. Kutan skivepitelcancer är den 
näst vanligaste maligna hudcancertypen, efter basalcellscancer, och representerar 20 procent 
av hudcancertumörerna. Enligt Socialstyrelsens cancerregister anmäldes 4 029 fall med 
invasiv CSCC hos män respektive 2 925 hos kvinnor 2016 i Sverige. Antalet diagnosticerade 
CSCC har ökat kraftigt de senaste decennierna med en årlig incidensökning de senaste 10 
åren på 5 procent för män och 6,5 procent för kvinnor. Den högsta incidensen av CSCC ses i 
kroniskt solexponerad hud i huvud-halsområdet hos personer över 60 år och medianåldern 
vid insjuknande är 79 år.  
 
Det har uppskattats att 1,9–5,2 procent av patienterna med CSCC utvecklar spridd sjukdom 
och att 1,5–2,1 procent drabbas av sjukdomsassocierad död, men statistiken är osäker då 
siffrorna ofta inkluderar skivepitelcancer i både hud och slemhinna. Risken för metastasering 
beror på tumörens lokalisering, storlek, tillväxthastighet, histologisk differentiering, etiologi 
och grad av immunosuppression [2]. Patienter med immunosuppression uppvisar mer 
aggressiva tumörer med en 5–10 gånger högre risk för spridning. Eftersom incidensen av 
CSCC ökar med åldern bedöms denna cancerform leda till ett växande folkhälsoproblem i 
den åldrande befolkningen i Sverige. 
 
Majoriteten av skivepitelstumörer har mycket god prognos med en 5-årsöverlevnad på mer 
än 90 procent men tumören har potential till både regional spridning och fjärrmetastasering, 
vilket medför en betydligt sämre prognos. Studier har visat en ökad dödlighet och en 
medianöverlevnad på mindre än två år vid metastaserad CSCC. Cirka 85 procent av 
metastaserna involverar regionala lymfkörtlar följt av fjärrmetastaser i lunga, lever, hjärna, 
hud och skelett. 
 
Den viktigaste riskfaktorn är hög kumulativ UV-exponering. Ljushyllta individer med hud 
känslig för UV-strålning löper störst risk för utveckling av CSCC. Andra riskfaktorer är 
immunsuppression, strålbehandling, kroniskt inflammerad hud och kroniska sår. 
Organtransplanterade patienter har en 65–250 gånger högre risk att utveckla CSCC än 
befolkningen i allmänhet.  
 

1.2  Läkemedlet 

Libtayo innehåller substansen cemiplimab. Läkemedlet fick, baserat på EMA1:s 
rekommendation, villkorat2 marknadsgodkännande från den Europeiska kommissionen den 
28:e juni 2019. 

 Indikation 

Libtayo som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med metastaserad eller 
lokalt avancerad kutan skivepitelcancer som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller 
kurativ strålning.  

 
1 European Medicines Agency.  
2 Ett villkorat godkännande för försäljning beviljas ett läkemedel mot ett allvarligt sjukdomstillstånd som saknar behandling, så 
kallat ”unmet medical need”, när fördelen för folkhälsan av omedelbar tillgänglighet uppväger risken som följer av att ytterligare 
data fortfarande krävs. Innehavaren av godkännandet för försäljning kommer sannolikt att tillhandahålla omfattande kliniska 
data i ett senare skede. 
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 Verkningsmekanism 

Cemiplimab är en fullt human, immunoglobulin G4 (IgG4), monoklonal antikropp, som 
binder till programmerad celldöd-1 receptorn (PD-1) och hämmar dess interaktion med 
liganderna PD-L1- och PD-L2. Påverkan av PD-1 på liganderna PD-L1 och PD-L2, vilka 
uttrycks av antigenpresenterande celler och som även kan uttryckas av tumörceller och/eller 
andra celler i tumörens mikromiljö, resulterar i hämning av T-cellers funktion, inklusive 
proliferation, cytokinutsöndring och cytotoxisk aktivitet. Cemiplimab blockerar denna 
interaktion och förstärker därmed T-cellresponsen, inklusive anti-tumörresponsen. 
 

 Dosering/administrering 

Behandling med Libtayo ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla 
cancer. Den rekommenderade dosen för Libtayo är 350 mg var tredje vecka, givet som en 
intravenös infusion över 30 minuter. Behandlingen fortgår tills sjukdomsprogression eller 
oacceptabel toxicitet. 
 
Inga dosminskningar rekommenderas. Doseringen kan behöva skjutas upp eller avbrytas 
beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet.  

1.3 Behandling och svårighetsgrad 

 Aktuella behandlingsrekommendationer [1] 

Det saknas nationella riktlinjer eller mer detaljerad information om den onkologiska 
behandlingen i Sverige för den aktuella patientgruppen. Enligt 2016 års riktlinjer från 
Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) [2], behandlas primära 
invasiva skivepitelstumörer med kirurgisk excision som ”gold standard”, vilket i en majoritet 
av fallen blir kurativ förutsatt att de kirurgiska marginalerna är tillräckliga. I andra hand står 
curettage (skrapning) med efterföljande kryobehandling3 eller electrodesiccation som 
alternativ behandling för lågrisktumörer. Inoperabla tumörer kan strålbehandlas. Patienter 
med regional lymfkörtelspridning behandlas med fördel multidisciplinärt med terapeutisk 
lymfkörtelutrymning med eller utan postoperativ strålbehandling av både regional 
lymfkörtelstation och området för primärtumörens lokalisation.  
 
Fjärrmetastasering är ovanligt, men när sådan föreligger finns enbart palliativ behandling att 
erbjuda. Det saknas rekommendationer för standardregim vid lokalt avancerad och 
metastatisk CSCC.  Patienter med fjärrmetastaser remitteras till onkologen för 
ställningstagande till kemoterapi. De kemoterapeutiska preparaten som används inkluderar 
platinaderivat (cisplatin), 5-FU4, metotrexat och/eller vinblastin som monoterapi eller i 
kombinationer vid mer aggressiva behandlingsförsök. Kemoterapin ges med eller utan 
adjuvant strålbehandling. Både kemo- och strålterapi kan också ges palliativt för att ge 
lindring av symptomgivande metastaser lokalt.  
 
Palliativ behandling med kemoterapi för patienter med fjärrmetastaser kan innebära 
problematisk toxicitet (biverkningar) hos framförallt de äldre patienterna som ofta kräver 
anpassad dosering och omhändertagande. EGFR-hämmare som cetuximab har godkänts för 
behandling av metastaserad SCC i huvud-halsregionen och lyfts fram i litteraturen som ett 
andrahandsalternativ efter fallerande mono- och polyterapi med kemoterapi för avancerad 
CSCC.   
 

 
3 Frysning av vävnad med hjälp av flytande kväve. 
4 Fluorouracil  



 

Dnr 2177/2019                                                                                                                                      3 
 

 Jämförelsealternativ 

Företaget anger att de mest relevanta jämförelsealternativen är platinumbaserad kemoterapi 
med cisplatin och 5-FU respektive bästa understödjande behandling, ”best supportive care”. 
 
TLV:s diskussion 
Val av behandling är enligt TLV:s kliniska expert individuellt och beror på patientens 
allmäntillstånd, samsjukligheter och eventuell immunsuppression (till exempel 
transplanterade patienter). Enligt TLV:s kliniska expert behandlas patienter som omfattas av 
Libtayos indikation idag med kemoterapi, cisplatin i monoterapi eller i kombination 
(cisplatin eller karboplatin och 5-FU). Cetuximab används i mindre utsträckning. 
Strålbehandling kan övervägas för lokal sjukdomskontroll och palliation av lokala symtom. 
 

TLV:s bedömning: TLV instämmer i företagets val av jämförelsealternativ. 
 

 Svårighetsgrad för tillståndet 

Patienter med avancerad CSCC som inte är kandidater för botande kirurgi eller botande 
strålning, är oftast äldre patienter med betydande samsjuklighet.  Avancerat CSCC och dess 
behandlingar kan leda till svår disfigurering och smärta, vilket påverkar patientens 
psykosociala hälsa och livskvalitet kraftigt. Tillståndet orsakar för tidig död.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden av avancerad kutan skivepitelcancer 
som mycket hög.  
 

1.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 Kliniska studier 

Godkännandet för Libtayo vid metastaserad eller lokalt avancerad kutan skivepitelscancer 
grundas på två studier:  
 
R2810-ONC-1423 (studie 1423) är en öppen, multicenter, fas I, expansionskohortstudie som 
inkluderade 26 patienter med CSCC uppdelat i två expansionskohorter om 16 patienter med 
metastatisk CSCC samt 10 patienter med lokalt eller regionalt avancerad CSCC. Denna studie 
var understödjande för godkännandet av cemiplimab vid CSCC och redovisas i korthet i slutet 
av detta avsnitt.  
 
Studien R2810-ONC-1540 (studie 1540) är en icke-randomiserad, öppen, multicenter, fas II-
studie som inkluderade totalt 193 patienter med lokalt avancerad eller metastaserad CSCC, 
uppdelad i 3 olika armar enligt figur nedan. 
 
Figur 1. Studiedesign för R2810-ONC-1540 
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Patienterna i fas I- samt fas II-studien (grupp 1 och 2) fick cemiplimab i dosen 3 mg/kg, 
intravenöst under 30 minuter varannan vecka. Grupp 3 i fas II-studien fick dosen 350 mg 
intravenöst var tredje vecka, vilket är den godkända doseringen. Behandling med cemiplimab 
fortgick till sjukdomsprogression, oacceptabla biverkningar eller tills att planerad behandling 
var avslutad; i upp till 48 veckor i fas I-studien och upp till 96 veckor och 54 veckor i fas II-
studien för patienterna som fick 3 mg/kg varannan vecka respektive 350 mg var tredje vecka.  
 
Expansionskohorten i fas I-studien inkluderade vuxna patienter med avancerat (lokalt 
avancerad eller metastatisk) CSCC. Patienter som hade lokalt avancerad sjukdom 
inkluderades i studien om de inte var kandidater för kurativ operation. Olämplighet för 
kurativ operation bedömdes föreligga om patienterna hade återkommande sjukdom trots två 
eller flera tidigare operationer eller om operation ansågs leda till betydande komplikationer 
eller deformitet.   
 
Övriga huvudkriterier för inklusion var gemensamma för båda studierna och innefattade 
ECOG PS5 ≤ 0–1, adekvat organfunktion och närvaron av minst en skada som kunde mätas 
enligt RECIST6 version 1.1.   
 
I fas II-studien uteslöts patienter som hade hematologisk cancer (t.ex. kronisk lymfatisk 
leukemi). Båda studierna exkluderade patienter som hade autoimmun sjukdom, pågående 
eller inom 5 år, som var behandlad med systemisk immunsuppressiv terapi och patienter 
som tidigare hade fått behandling med PD-1 eller PD-L1-hämmare. Även patienter som hade 
genomgått en solid organtransplantation eller hade pågående cancer (såvida inte sjukdomen 
var indolent eller ansågs inte vara livshotande, till exempel basalcellscancer) uteslöts.  
 
Av de 193 patienterna som inkluderas i fas II-studien hade 115 metastatisk sjukdom (mCSCC) 
och 78 hade lokalt avancerad (laCSCC). Medianåldern var 72 (38–96) år. 78 (40,4%) 
patienter var 75 år eller äldre, 66 patienter (34,2%) var mellan 65 - 75 år och 49 patienter 
(25,4%) var under 65 år. Majoriteten av patienterna var män 161 (83,4%) och vita 187 
(96,9%) patienter, vilket är i linje med epidemiologiska data om CSCC. ECOG–
funktionsstatus var 0 (44,6%) eller 1 (55,4%).  
 
33,7% av patienterna hade fått minst 1 tidigare systemisk anti-cancer-terapi, 90,2% av 
patienterna hade fått tidigare cancerrelaterad operation och 67,9% av patienterna hade fått 
tidigare strålbehandling. Bland patienter med mCSCC hade 76,5% avlägsna metastaser och 
22,6% hade bara nodmetastaser. 
 

 
5 Eastern Cooperative Oncology Group-prestanda status (funktionsstatus) poäng 0 eller 1 (på en 5-punkts skala, där högre poäng 
indikerar större funktionshinder). 
6 Response evaluation criteria in solid tumors. 
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Tabell 1. Demografi och baslinjekarakteristika - Studie 1540. 

 
 
Tumörresponsutvärderingar utfördes var 8:e eller 9:e vecka (för patienter som fick 3 mg/kg 
varannan vecka respektive 350 mg var tredje vecka), med krav på konfirmering av respons 
med upprepad bildtagning inom 4 veckor.   
 
Det primära effektmåttet i fas I-studien utgjordes av biverkningsprofil och säkerhet av 
cemiplimab. Det primära effektmåttet i fas II-studien utgjordes av övergripande 
responsfrekvens (bedömd av oberoende granskare), vilken även utgjorde ett av de sekundära 
effektmåtten i fas I-studien.  
 
I fas II-studien, för patienter med metastaserad kutan skivepitelcancer utan externt synliga 
lesioner, bestämdes ORR med RECIST 1.1. För patienter med externt synliga lesioner (lokalt 
avancerad samt metastaserad kutan skivepitelcancer), bestämdes ORR med ett 
samlingseffektmått som integrerade oberoende central granskning av radiologiska data 
(RECIST 1.1) och digitalt medicinskt fotografi (WHO-kriterier). 
 
De huvudsakliga sekundära effektmåtten bestod av responsduration, progressionsfri 
överlevnad, total överlevnad, toxicitet samt livskvalitet.  
 
Ytterligare analyser utfördes för att bedöma frekvensen av bestående tumörkontroll, vilket 
definierades som andel patienter som inte uppvisat tumörprogress i minst 105 dagar.   
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Resultat 
Resultatet från expansionskohorten av patienter med lokalt avancerad eller metastatisk 
CSCC i fas I-studien publicerades tillsammans med resultatet från den primära analysen från 
kohorten med metastatisk sjukdom i fas II-studien i en gemensam artikel [3]. I denna 
publikation av Migden, et. al., 2018 var data för kohorten med lokalt avancerad sjukdom i fas 
II-studien inte moget vid tiden för den primära analysen7.  Data med senare cut-off redovisas 
i EPAR.  
 
Resultaten från den primära analysen för hela studiepopulationen i fas II-studien 1540, för 
samtliga 193 patienter fördelat på de tre grupperna, är presenterade i EPAR. En uppdaterad 
analys baserades på data cut-off den 20:e september 2018 för grupp 1 och 3, respektive 10:e 
oktober 2018 för grupp 2. Uppföljningstiden för grupp 1, 2 och 3 var i median 16,5, 9,3 
respektive 8,1 månader.  Median uppföljningstiden för hela studiepopulationen (N=193 
patienter) var 9,4 månader.  
 

Objektiv svarsfrekvens definierades som andelen patienter med bästa tumörsvar (BOR, 
engelska: best overall response) i form av komplett respons (CR) eller partiell respons (PR) i 
respektive grupp. 
 
Tabell 2. Bästa tumörrespons, oberoende bedömning – Studie 1540  

 
 
Sekundära effektmått 
Responsduration (DoR) mättes från tiden då CR/PR uppmättes (beroende på vilket som först 
registrerades) till tiden för första återfall eller progressiv sjukdom (röntgenbild) eller dödsfall 
oavsett orsak.  

 
7 Publikationen Migden et al. 2018 avser primär analys baserad på data cut-off 2: a oktober 2017 och 27:e oktober för fas I- 
respektive fas II-studien (metastatiska kohorten). 
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Tabell 3. Responsdurationer, oberoende bedömning- Studie 1540 

 
 
Effektdata visade att även om de flesta av de svarande i grupp 1 (22 av 29) uppnådde PR eller 
CR vid den första bedömningen (vecka 8), uppnådde fyra patienter det vid den andra 
bedömningen (vecka 16), 2 vid den tredje (vecka 24) och det var också en mycket sen 
responder vid den femte bedömningen (vecka 40). Med tanke på den längre uppföljningen 
för grupp 1 hade 27 av 29 patienter (93%) ett svar som varat i 6 månader eller längre. DoR är 
≥6 månader för 68% av patienterna från grupp 2 (23 av 34) och 64% av patienterna från 
grupp 3 (14 av 22). 
 
Att data för DoR inte är moget återspeglas i graden av censurering (9 händelser hos 85 
svarande: 89,4% av censurering), vilket i sin tur hindrar tolkningen av Kaplan-Meier-grafen 
för DoR (median DoR nåddes inte i någon av grupperna). 
 
Progressionsfri överlevnad (PFS)  
PFS definierades som tiden från behandlingsstart till tiden för progression (röntgenbild) eller 
död oavsett orsak. Uppdaterade oberoendebedömda PFS-resultat för grupp 1 (28 händelser 
hos 59 patienter, mPFS 18,4 månader, 6-månaders-PFS 66,0%) och minimalt förbättrade för 
grupp 3 (26 händelser hos 56 patienter, mPFS 10,4 månader, 6-månaders -PFS 59,3%). 
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Figur 2. Kaplan-Meier kurva för PFS, oberoende bedömning ˗ samtliga CSCC-patienter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CSCC=cutaneous squamous cell carcinoma; laCSCC=locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma; mCSCC=metastatic 
cutaneous squamous cell carcinoma, Q2W=every 2 weeks. Data cutoff as of Sep 20, 2018 for Group 1 and Group 3 patients. Data 
cutoff as of Oct 10, 2018 for Group 2. Source: Regeneron data on file.   
 
Totalöverlevnad (OS) 
OS definierades som tiden från början av behandlingen till dödsfall oavsett orsak. Patienter 
som inte har en överlevnadshändelse censurerades vid det sista datum då patienten 
dokumenterades vara vid liv.  
 
Figur 3. Kaplan-Meier kurva för OS – samtliga CSCC-patienter per grupp OS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CSCC=cutaneous squamous cell carcinoma; laCSCC=locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma; mCSCC=metastatic 
cutaneous squamous cell carcinoma, Q2W=every 2 weeks. Source: Regeneron data on file. 
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Påverkan av PD-L1-status för effekten av cemiplimab 
PD-L1-status är tillgänglig för 34% (75 av 219) av patienterna från studierna 1540 och 1423. 
ORR är 41% hos patienter med PD-L1 <1% och 55% hos patienter med PD-L1 ≥1%. Endast 13 
av dessa 75 patienter med giltig PD-L1-status hade mCSCC, resten hade laCSCC. 
 
Förhållandet mellan PD-L1-status och effekt analyserades post-hoc8 hos patienter med 
tillgängliga vävnadsprover och inte från en systematisk biopsiprovtagning av patientens 
tumörer. Baserat på det begränsade antalet patienter med tumörprover tycks klinisk aktivitet 
observeras oavsett tumör-PD-L1-uttrycksstatus. En uppdaterad analys tillhandahölls där PD-
L1-status från 75 av 219 patienter med avancerad CSCC behandlad med cemiplimab (61 från 
studie 1540 och 14 från 1423) presenterades.  
 
ORR för metastaserad CSCC-patienter och lokalt avancerad CSCC betecknad PD-L1 <1% var 
60% respektive 35,3% (totalt var 41%) medan hos patienter som betecknades PD-L1 ≥1%, var 
ORR 56,3% respektive 54,1% (totalt 55%). Endast 21 av dessa 75 patienter med tillgänglig 
PD-L1-status hade metastaserad CSCC, resten hade lokalt avancerad CSCC. 
 
Det finns inte tillräckligt med data för att kunna begränsa indikationen baserad på PD-L1-
uttryck, och följaktligen skulle ytterligare undersökning av effekt genom PD-L1 vara 
motiverat. De tillgängliga uppgifterna om uttrycket av PD-L1 antyder att denna biomarkör 
kan sakna värde för att förutsäga tumörsvar i den avsedda indikationen. Företaget har därför 
ålagts av den europeiska godkännandemyndigheten (EC9) att undersöka biomarkörer för att 
bekräfta att PD-L1-uttryck inte är förutsägande för effekt. 
 
Stödjande studie 
Studie 1423 är en fas I, först-i-människa, öppen, dosstudie med cemiplimab som monoterapi 
och kombinationsterapi. 397 vuxna patienter (≥18 år, män / kvinnor) med avancerade fasta 
maligniteter i flera kohorter studerades, bland dem 26 med CSCC:  
 
Expansionskohort 7 utvärderade cemiplimab 3 mg/kg varannan vecka i monoterapi hos 16 
CSCC-patienter med avlägsen metastaserad sjukdom (M1) och expansionskohort 8 
utvärderade cemiplimab 3 mg / kg varannan vecka i monoterapi hos 10 patienter med lokalt 
och/eller regionalt avancerad CSCC. 
 
Bland 26 CSCC-patienter slutförde 11 (42,3%) patienter den planerade 48-veckors 
behandlingsregimen. Det vanligaste skälet till att behandlingen avbröts var sjukdomens 
utveckling (26,9% [7/26] av patienterna). Dödsfall var skälet till avbrytande för 2 patienter 
och AE hos ytterligare 2 patienter. 
 
CSCC-populationen bestod främst av äldre vita män. Medianåldern var 72,5 år, 80,8% av 
patienterna var manliga och 92,3% av patienterna var vita. Inga patienter med ECOG 
funktionsstatus 2 fick delta. 16 patienter hade ECOG funktionsstatus 1 och de andra 10 hade 
ECOG funktionsstatus 0. Cirka 58% av CSCC-patienterna hade tidigare behandlats med en 
cancerrelaterad systemterapi. De vanligaste terapierna var monoklonala antikroppar (7 av 26 
patienter, 27%) och platinaföreningar (7 av 26 patienter, 27%). Tre patienter hade fått taxan. 
De flesta patienter hade tidigare haft cancerrelaterad operation. De flesta med metastaserad 
CSCC (68,8% [11/16]) och alla med lokalt avancerad CSCC (100% [10/10]) hade fått tidigare 
cancerrelaterad radioterapi.  
 
Resultat för tumörrespons för CSCC-patienter enligt uppdaterad analys sammanfattas i 
tabellen nedan. 

 
8 Post-hoc-analys syftar till statistiska analyser som inte är pre-specificerade i en studie från början utan som görs efter det att 
studien är avslutad. En post-hoc-studie genomförs med hjälp av data som redan har samlats in.  
9 Europeiska kommissionen. 
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Tabell 4. Bästa tumörrespons, oberoende bedömning- Studie 1423 

 
 
De sekundära effektmåtten PFS och OS framgår av figurerna nedan.  
 
Figur 4. Kaplan-Meier för PFS, oberoende bedömning, studie 1423  

 
 



 

Dnr 2177/2019                                                                                                                                      11 
 

Figur 5. Kaplan-Meier för OS, oberoende bedömning, studie 1423 

 
  
Biverkningar enligt produktresumén  
Säkerheten för cemiplimab har utvärderats hos 591 patienter med avancerade fasta 
maligniteter inklusive 219 avancerade CSCC-patienter som fick cemiplimab monoterapi i två 
kliniska studier (R2810-ONC-1423 och R2810-ONC-1540). Biverkningarna var allvarliga hos 
8,6% av patienterna och ledde till permanent avbrott av cemiplimab hos 5,8% av patienterna.  
 
Immunrelaterade biverkningar kan uppstå med cemiplimab och inträffade hos 20,1% av 
patienterna som behandlades med cemiplimab i kliniska studier inklusive grad 5 (0,7%), grad 
4 (1,2%) och grad 3 (6,1%). De flesta av dessa, inklusive allvarliga reaktioner, upphörde efter 
initiering av lämplig medicinsk terapi eller behandlingsavbrott. Immunrelaterade 
biverkningar ledde till permanent avbrott av cemiplimab hos 4,4% av patienterna. De 
vanligaste immunrelaterade biverkningarna var hypotyreos (7,1%), pneumonit (3,7%), 
hudbiverkningar (2,0%), hypertyreos (1,9%) och hepatit (1,9%).  
 
Avseende säkerhetsprofilen skriver EMA att denna motsvarar vad som kan förväntas från en 
anti-PD-1-antikropp. Nivån av observerade biverkningar och immunrelaterade händelser 
anses vara acceptabel, men på grund av begränsad exponering och litet antal patienter som 
fick den fasta dosen om 350 mg var tredje vecka kommer ytterligare säkerhetsdata att samlas 
in i enlighet med det villkorade godkännandet.  
 
Konklusioner från EMA 
EMA skriver i sitt utredningsprotokoll, EPAR10,  att ORR är ett accepterat primärt effektmått 
vid okontrollerade (icke-jämförande) studier, men att det är viktigt med övertygande resultat 
och robust responsbedömning av ORR. En ORR på 44,0% (95% KI: 36,9 - 51,3) hos 
avancerade CSCC-patienter kan representera en klinisk fördel för denna population, särskilt 
när man överväger kända ORR för andra tillgängliga behandlingar (34–86% för kemoterapi, 
16% för gefitinib, 28% för cetuximab och 31% för panitumumab). Emellertid skriver EMA att 
det för närvarande inte är känt om ORR eller PFS kan anses som ett surrogatmått för OS eller 
för klinisk nytta hos patienter med CSCC som får immunterapi.  
 

 
10 European public assessment report.  
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En majoritet av patienterna med respons hade en svarsduration (DoR) längre än 6 månader, 
vilket anses enligt EMA vara kliniskt meningsfullt och ger viss säkerhet om robusthet av data. 
Uppföljningstiden är dock fortfarande begränsad.  
 
DoR är ett sekundärt effektmått som är avgörande för att fastställa den kliniska nyttan. Med 
hänsyn till verkningsmekanismen för cemiplimab och möjligheten till fördröjt svar från 
immunterapi är datas mognadsgrad viktig för bedömningen. Dessutom påverkas DoR-analys 
av det låga antalet händelser, dvs återfall. Sammantaget har endast 10,6% av de svarande 
patienterna fått återfall (17,2%, 8,8% och 4,5% i grupperna 1 till 3).  
 
PFS var längre för patienter med mCSCC som behandlades med cemiplimab med doseringen 
3 mg/kg varannan vecka jämfört med den fasta dosen på 350 mg var tredje vecka: 18,4 mot 
10,4 månader. Uppgifterna är baserade på median PFS-uppskattningar där ungefär hälften 
av händelserna har inträffat i båda grupperna (47,5% i grupp 1, 46,4% i grupp 3). Enligt 
EPAR finns ingen tydlig förklaring till denna skillnad, utan då data baseras på få patienter 
förväntas PFS för grupp 3 att förbättras med längre uppföljning. Vid 9,4 månaders 
medianuppföljningstid hade 18% (34 av 193) av patienterna avlidit och OS-resultaten är för 
omogna för att dra någon klar slutsats.  
 
Villkorat godkännande 
På grund av de stora osäkerheterna som kommer av att studierna var okontrollerade samt 
den begränsade patientpopulationen som fick doseringen 350 mg var tredje vecka för mCSCC 
(särskilt i patientpopulationen för laCSCC), är godkännandet för Libtayo villkorat. Företaget 
är ålagts att genomföra en prospektiv enarmad studie i samma population för att bekräfta 
den kliniska effekten och säkerheten för cemiplimab i den godkända indikationen och 
doseringen 350 mg var tredje vecka. Studien bör även innehålla en plan för att undersöka 
biomarkörernas betydelse bland annat för att bekräfta det prediktiva värdet för PD-L1-
uttryck. Den slutliga kliniska studierapporten för studie 1540 (grupper 1–3) inklusive 
uppdaterade data för DoR, PFS och OS ska föreligga senast 31 oktober 2022.  
 

 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

Eftersom effektstudierna för cemiplimab för patienter med metastaserad CSCC är 
enkelarmade, behöver den relativa effekten av cemiplimab mot relevanta 
jämförelsealternativ göras indirekt. Företaget bygger sina indirekta jämförelser på effekt- och 
säkerhetsstudier inom CSCC som identifierades i en systematisk litteraturgenomgång. Inga 
av de identifierade studierna undersökte cemiplimab jämfört med kemoterapi eller BSC vid 
avancerad CSCC.  
 
Företaget genomförde tre olika indirekta jämförelser; en matchad justerad indirekt 
jämförelse (MAIC11), en simulerad behandlingsjämförelse (STC) samt en naiv jämförelse där 
parametriska modeller valdes för cemiplimab och jämförelsearmen utan någon justering med 
avseende på olika prognosfaktorer.  
 
I MAIC användes ”propensity score”-matchning för att justera för skillnaden mellan Libtayo-
studien och målpopulationsstudien för jämförelsearmen. Den effektiva patientpopulationen 
som kunde ingå i MAIC-analysen reducerades i genomsnitt med [--]% av den ursprungliga 
storleken i genomsnitt där det rapporterades. I jämförelsen med platinabaserad kemoterapi 
var reduktionen i patientantalet mer än [--]%. I jämförelsen mot BSC var det effektiva 
patientantalet reducerat med mer än [--]% av det ursprungliga. 
 
I STC använde företaget regressionsmetoder för att genomföra justeringar för de ingående 
faktorerna med individdata från studie 1540. En regressionsmodell användes sedan för att 

 
11 Matching adjusted indirect comparison 
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prediktera resultaten för den Libtayo-behandlade populationen som skulle ha observerats i 
populationer från komparatorstudier för vilka endast aggregerade patientdata var 
tillgängliga. I jämförelsen mot kemoterapiarmen hämtades effekten för de patienter som fick 
platinumbaserad kemoterapi i retrospektiva studien Jarkowski et. al. 2016 [4], där 92 % av 
patienterna erhöll platinumbaserad kemoterapi. För indirekta jämförelsen mot BSC 
användes effekten från studien Sun et. al. 2019 [5] som var en retrospektiv 
observationsstudie som undersökte OS i patienter med avancerad CSCC som fick BSC. PFS 
rapporterades inte i denna studie.  
 
Tabell 5. Effektstudier, källa: företagets dossier 

 
 
Jarkowski et. al. 2016 är en amerikansk retrospektiv studie som inkluderade totalt 25 
patienter som fick minst en av de systemiska terapierna platina, cetuximab, taxan och 
capecitabin, som kommer att kallas ”kemoterapi”. Endast 18 patienter i denna studie fick 
platinabaserad kemoterapi. Bland de prognostiska faktorer som rapporterades i denna studie 
(kön, sjukdomsstadium, tumörlokalisering och tidigare systemisk behandling) kunde de 
indirekta jämförelseanalyserna enbart matchas för sjukdomsstadium och tumörlokalisering. 
Studien rapporterade inte dos och behandlingsschema. Företaget antog istället att doserna 
och behandlingsschemat för systembehandlingar i Jarkowski et. al. 2016 liknade de i andra 
CSCC-studier eller kliniska prövningar som utfördes i huvud- och 
halsepitelcancerpopulationer. Resultatet rapporterades endast för platinainnehållande 
regimer.  
 
Studien Sun et. al. 2019 inkluderade 72 patienter med CSCC i huvud och nacke som hade fått 
återkommande lokalregionalt återfall eller fjärrmetastasering efter kirurgisk resektion och 
adjuvant radioterapi. Endast 36 patienter hade inoperabla lesioner och kunde inkluderas i 
analysen. Patienterna fick antingen palliativ radioterapi (n = 21), palliativ kemoterapi (n = 4), 
cetuximab (n = 2) eller ingen behandling (n = 9). Eftersom patienter som hade 
immunsuppression skulle ha uteslutits från cemiplimab-studierna, användes data enbart för 
de 20 patienterna som var immunokompetenta (inte hade immunsuppression) för 
jämförelsen. Endast ett litet antal av de 20 patienterna fick troligen systemisk terapi och 
ansågs därför vara den bästa tillgängliga informationen för BSC. Patientegenskaper 
rapporterades inte för dessa patienter. Patientegenskaper fanns dock rapporterade för 32 
övriga patienter som var immunkompetenta. [-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------] 
 
Sun et. al. 2019 liknade Libtayo-studierna avseende andel patienter med mCSCC (mellan 
50% till 60% i alla tre studier), tumörstadium och ålder (medianålder på cirka 72 år och 
främst manliga populationer i alla tre studier). ECOG funktionsstatus skiljde sig dock mellan 
studierna där Sun et. al. 2019 inte inkluderade några patienter med funktionsstatus 0 medan 
andelen ECOG funktionsstatus 0 uppgick till cirka 43 % i de poolade Libtayo-studierna.  
Tumörer var huvudsakligen lokaliserade i huvudhalsområdet i alla tre studierna12; emellertid 
inkluderade Libtayo-studierna även patienter med tumörer på andra platser medan detta 
inte var fallet för Sun et. al. 2019 där hela studiepopulationen hade skador i 

 
12 64–69 % av patierna i Libtayo-studierna hade tumörer i huvud-halsområdet.  
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huvudhalsområdet. Alla patienter hade fått tidigare strålbehandling i Sun et. al. 2019, vilket 
inte var fallet för cemiplimab-studierna. Tumörstadium och tidigare systemiska terapier 
rapporterades inte i Sun et. al. 2019. 
 
I den naiva jämförelsen valdes parametriska modeller för Libtayo och jämförelsearmen utan 
någon justering med avseende på olika prognosfaktorer.  
 
Resultat 
Enligt de indirekta behandlingsjämförelserna förbättrar Libtayo OS och PFS jämfört med 
platinabaserad kemoterapi.  Resultatet för OS och PFS i de indirekta jämförelserna mellan 
Libtayo och platinumbaserad kemoterapi (Jarkowski et. al. 2016) respektive BSC (Sun et. al. 
2019) presenteras i tabellerna nedan.  
 
Tabell 6. Resultaten av de indirekta jämförelserna. 

 
 

Utfall (HR (95% KI) 

Analysmetod  

Naiv STC MAIC 

OS [-------------] [-------------] [-------------] 
PFS [-------------] [-------------] [-------------] 
ORR [-------------] [-------------] [-------------] 
Källa: företagets ansökan, HR: hazard ratio; MAIC, matching-adjusted indirect comparison; OR: odds ratio; Naïve: unadjusted 
indirect comparison; STC: simulated treatment comparison. 

 
OS och PFS-resultat var statistiskt signifikant mer gynnsamma hos patienter med ECOG-
funktionsstatus 0 jämfört med de med funktionsstatus 1 eller högre, patienter utan tidigare 
systemiska terapier jämfört med dem som fått tidigare systemiska terapier samt patienter 
med lesioner i bål eller extremiteter jämfört med patienter med huvud- och nacklesioner. 
Den senare subgruppen hade också en signifikant högre ORR. Dessa resultat 
överensstämmer med befintliga data som visar att skador på bålen eller extremiteterna inte 
brukar ha metastaser och därför uppvisar mindre aggressivt biologiskt förlopp. 
 
Biverkningar 
Biverkningar med frekvens över 5% för Libtayo hämtas från fas I- och fas II-studierna. I 
Jarkowski et. al. 2016 rapporterades inte biverkningar. Därför hämtades frekvensen av 
biverkningar för kemoterapi-armen från studien Vermorken et. al. 2013 [6], som undersökte 
cisplatin och fluorouracil med eller utan panitumumab hos patienter med recidiverande eller 
metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals. Jämförelse av baslinjekaraktäristika hos 
patienterna i Vermorken et. al. 2013 och Libtayos fas II-studie visade på att studierna 
generellt sett var jämförbara. 
 
Tabell 7. Biverkningsfrekvenser för studie 1540 vs. Vermorken et. al. 2013. 
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TLV:s diskussion 
MAIC, STC och naiva analysmetoder för de indirekta jämförelserna har starka 
begränsningar. Studiens begränsade populationsstorlek, datas omogenhet och begränsad 
rapportering av prognostiska variabler i studierna innebär att de indirekta jämförelserna är 
förknippade med stora osäkerheter även om den kliniska effekten hos cemiplimab verkar 
lovande. Endast en mycket liten enarmad studie (N = 18) var tillgänglig för jämförelsen mot 
kemoterapi. Denna studie var retrospektiv och innebar hög risk för bias. Data var omogna 
och studierna kunde inte matchas för majoriteten av viktiga prognostiska variabler.  
 
I MAIC-analysen innebär den minskade effektiva populationsstorleken för 
cemiplimabstudierna (n= 37) att risken för övertolkning av data är stor. 
 
Både STC- och MAIC-metoder tar hänsyn till heterogenitet mellan studierna genom att 
justera populationsegenskaperna för cemiplimabstudierna så att de överensstämmer med 
kemoterapistudiens. Ett grundläggande antagande av dessa tillvägagångssätt är att alla 
prognostiska faktorer för resultaten har inkluderats som kovariater. I praktiken kan STC-
analysen justeras för endast två prognostiska faktorer, sjukdomsstadium (lokalt avancerad 
CSCC eller metastaserad CSCC) och tumörlokalisering. Detta beror på begränsningar i den 
publicerade kemoterapistudien, Jarkowski et. al. 2016. Ett ytterligare viktigt antagande är att 
kemoterapistudien som ger kovariaten för matchningen återspeglar patienter i den verkliga 
kliniska praxisen. Kemoterapistudien är inte idealisk i detta avseende, eftersom den 
genomfördes i USA och mycket få kliniska detaljer rapporteras.  
 
TLV inhämtade Läkemedelsverkets synpunkter kring företagets olika indirekta jämförelser. 
Läkemedelsverket kommenterade att den STC-analys som företaget har presenterat är 
antagligen varken unbiased eller konservativ och kan dessutom ifrågasättas på flera andra 
grunder. Avsaknad av individdata för kemoterapistudien, få patienter och olämplig 
matchning medför att resultaten av själva STC-analysen inte kan anses vara trovärdiga. 
Därtill saknas en gemensam komparator mellan Libtayo- och kemoterapistudierna som 
kommer av att båda studierna var enkelarmade. Det innebär att man inte kan kontrollera för 
skillnader i prognostiska variabler mellan studierna och det är okänt hur mycket bias som 
finns i överlevnadskurvorna. Företaget skulle behöva bevisa att den absoluta effekten skulle 
kunna skattas med tillräckligt hög precision och noggrannhet för att det ska vara rimligt att 
basera analysen på de justerade indirekta jämförelserna.   
 
På grund av dessa begränsningar är resultaten av de justerade indirekta jämförelserna 
mycket osäkra. TLV bedömer därför att MAIC och STC inte erbjuder några fördelar jämfört 
med den naiva (ojusterade) jämförelsen. TLV understryker emellertid att resultaten från de 
naiva jämförelserna också är osäkra då jämförelsen inte tar hänsyn till skillnader i 
studiepopulationerna. 
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2 Hälsoekonomi 

För att kunna uppskatta om kostnaden för Libtayo är rimlig i förhållande till effekten vid 
behandling av metastaserad eller lokalt avancerad CSCC, har företaget inkommit med en 
”partitioned survival model”1. I företagets analys jämförs Libtayo med antingen 
platinumbaserad kemoterapi i form av cisplatin och 5-FU eller enbart symtomlindrande 
behandling (så kallad bästa understödjande behandling, BSC). 
 
Företagets modell inkluderar tre sjukdomstillstånd; progressionsfri sjukdom, progredierad 
sjukdom och död (Figur 6). Alla patienter går in i modellen i det progressionsfria 
hälsotillståndet. Samtliga hälsotillstånd är associerade med specifika kostnader och 
livskvalitetsvikter. Modellens tidshorisont är 30 år, vilket motsvarar ett livstidsperspektiv för 
den här patientpopulationen. Kostnader och effekter diskonteras med 3 procent årligen. 
 
Figur 6. Företagets modell 

 
 
 

2.1 Effektmått 

De viktigaste kliniska effektmåtten i modellen är PFS och OS. Information om PFS och OS för 
patienter behandlade med Libtayo hämtas från den uppdaterade analysen av den kliniska 
studien 1540 (data cut för grupp 1 och 3 september 2018 respektive oktober 2018 för grupp 
2). Då företagets studie saknar jämförelsearm baseras effektdata för patienter behandlade 
med kemoterapi eller BSC på en studie av Jarkowski et. al. 2016 respektive Sun et. al. 2019, 
se stycke 1.4.2. Patientantalet i de båda studierna är lågt (18 patienter i Jarkowski et. al. 2016 
och 20 patienter i Sun et. al. 2019). Företaget menar dock att den observerade överlevnaden i 
de båda studierna stämmer väl överens med överlevnaden vid avancerad CSCC som har 
framgått i svenska kvalitetsstudier.[7] [8] 

 Klinisk effekt 

För att justera för olikheter i patientpopulationerna mellan studien 1540 och Jarkowski et. al. 
2016/Sun et. al. 2019 utgår företaget från den indirekta jämförelsemetoden STC (se stycke 
1.4.2). STC-analysen används sedan för att estimera PFS och OS-kurvor för patienter 
behandlade med Libtayo där patientkaraktäristika i studien 1540 stämmer överens med 
populationen i kemoterapi- eller BSC-armen.  
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Företaget presenterar ett antal olika statistiska fördelningar13 för att extrapolera PFS och OS. 
I val av extrapolering har företaget utvärderat de olika statistiska fördelningarnas visuella 
och statistiska passform14 sett till de bakomliggande Kaplan-Meier-estimaten. För Libtayo-
armen valdes den log-normala fördelningen för både PFS och OS. För kemoterapi-armen 
valdes Weibull-fördelningen för PFS och Gompertz-fördelningen för OS. För BSC-armen 
fanns inte data över PFS. Företaget antar därför att samtliga patienter startar i det 
progredierade tillståndet. För att estimera OS för patienter som fått BSC används en log-
normal fördelning.  
 
För patienter behandlade med kemoterapi respektive BSC extrapoleras data med de valda 
statistiska fördelningarna under hela analysens tidshorisont. För patienter behandlade med 
Libtayo extrapoleras data med de valda statistiska fördelningarna fram till 36 månader. Valet 
att extrapolera med de statistiska fördelningarna fram till månad 36 baserar företaget på att 
det är den maximala uppföljningstiden för vilket det finns data (givet att fas I-studien 
inkluderas15). Efter 36 månader baseras extrapoleringarna på antagandet att progressions- 
och mortalitetsrisken för patienter behandlade med Libtayo är samma som för patienter som 
behandlats med kemoterapi (hasardkvoten = 1). Detta baseras bland annat på antaganden i 
NICE-utvärderingar av andra PD1-hämmare. 
 
Företaget begränsar mortalitetsrisken för samtliga patienter i den hälsoekonomiska analysen 
så att denna inte blir lägre än mortalitetsrisken för normalpopulationen. Däremot kan 
patienter ha samma mortalitetsrisk som normalpopulationen. Företagets extrapolering av 
PFS och OS jämfört med kemoterapi presenteras i figur 7 och 8. I figur 9 presenteras de 
extrapolerade OS-kurvorna för jämförelsen mot BSC. 
 
Figur 7. Extrapolering av PFS i företagets jämförelse mot kemoterapi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Weibull, Gompertz, log-normal och lognormal. Företaget har även utvärderat ett antal second-order fractional polynomials. 
14 Deviance information criteria, DIC 
15 Patienter i grupp 1 och 2 från fas II-studien följdes under maximalt 26 månader medan patienter i grupp 3 följdes i maximalt 
14 månader.  
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Figur 8. Extrapolering av OS i företagets jämförelse mot kemoterapi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Extrapolering av OS i företagets jämförelse mot BSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLV:s diskussion 
Trots de osäkerheter som är förknippade med de indirekta jämförelserna ser TLV att det 
finns fördelar med behandling med Libtayo jämfört med både platinumbaserad kemoterapi 
och BSC. 
 
TLV bedömer att extrapoleringarna i den hälsoekonomiska analysen är mycket osäkra. Detta 
beror främst på osäkerheter kring effekten i jämförelsearmarna som är baserad på endast 18 
patienter för kemoterapi och 20 patienter för BSC samt att få händelser hade inträffat i 
Libtayo-armen vid uppföljningens slut. Att få händelser hade inträffat i Libtayo-armen vid 
uppföljningens slut är positivt, men det ökar samtidigt osäkerheten i analysen då majoriteten 
av överlevnadskurvorna måste estimeras utan stöd av studiedata. 
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TLV bedömer att företagets STC är förenad med allt för stora osäkerheter för att vara 
tillförlitlig, se stycke 1.4.2. Att använda företagets STC leder till att överlevnaden vid 18 
månader ökar med cirka [--] procentenheter jämfört med vad som uppmätts i Libtayo-
studien 1540. Denna justering bedömer TLV vara förenad med mycket hög osäkerhet, givet 
att jämförelsearmarna består av mycket få patienter samt att det enbart gick att justera för 
två prognostiska faktorer. Av de olika indirekta jämförelser företaget presenterar resulterar 
den naiva jämförelsen i det mest konservativa utfallet. Till följd av den stora osäkerhet som 
finns kring de indirekta jämförelserna bedömer TLV att det i det här fallet är rimligt att utgå 
från den mest konservativa jämförelsen. TLV understryker emellertid att resultaten från de 
naiva jämförelserna också är osäkra då jämförelsen inte tar hänsyn till skillnader i 
studiepopulationerna. 
 
TLV bedömer, i likhet med NICE utvärdering av Libtayo [9], att det är rimligt att även 
inkludera effektdata från företagets fas I-studie, där ett fåtal patienter har följts i upp till 36 
månader, för att på så vis öka patientantalet och uppföljningstiden i Libtayo-armen. Patienter 
som har fått den godkända fasta doseringen har följts under maximalt 14 månader. Med den 
poolade analysen där samtliga grupper i fas II-studien har inkluderats (grupp 1, 2 och 3) 
samt fas I-studien, finns det sammanlagt data under 36 månader. Efter 24 månader återstår 
dock mycket få patienter i de estimerade Kaplan-Meier-kurvorna (figur 2, 3, 4 och 5), vilket 
gör att information efter denna tidpunkt blir mycket osäker. För att hantera en del av den 
osäkerhet som uppstår antar företaget att efter 36 månader övergår progressions- och 
mortalitetsrisken för patienter behandlade med Libtayo till samma som för patienter som 
behandlats med kemoterapi (hasardkvoten = 1). TLV bedömer att det är rimligt att justera 
hasardkvoten för att hantera en del av den osäkerhet som finns kring den långsiktiga 
effekten. Däremot är det mycket osäkert hur länge den relativa effektfördelen för Libtayo 
jämfört med kemoterapi kommer att kvarstå. På grund av den stora osäkerheten presenterar 
TLV sin analys som ett spann där effektfördelen för Libtayo antas kvarstå i 24 - 48 månader.  
 
Företagets val att extrapolera överlevnaden i kemoterapiarmen med en Gompertz-fördelning 
leder till att överlevnadskurvan planar ut, se figur 7. Detta innebär att efter cirka 100 
månader övergår patienternas risk för att dö till samma nivå som för normalbefolkningen. 
Samma antagande görs implicit för patienter behandlade med Libtayo då företaget antar att 
risken att dö efter 36 månader är samma för patienter behandlade med Libtayo och 
kemoterapi. Givet att företaget estimerar att samtliga patienter behandlade med kemoterapi 
har progredierat inom cirka 70 månader bedömer TLV att det inte är sannolikt att patienter 
uppnår normalmortalitet efter cirka 100 månader. För att i den hälsoekonomiska analysen 
undvika att patienter behandlade med kemoterapi eller Libtayo antas övergå till 
normalmortalitet använder TLV en Weibull-fördelning för att estimera effekten för 
kemoterapiarmen.   
 
Val av extrapoleringsfunktion för Libtayo-armen har inte lika stor påverkan på resultatet på 
grund av att progressions-/mortalitetsrisken antas vara samma som i kemoterapiarmen efter 
24 - 48 månader i TLV analys. TLV bedömer att företagets val av en log-normal fördelning 
kan vara rimlig då den bäst passar de underliggande Kaplan-Meier-estimaten.  
 
Vid jämförelsen mellan Libtayo och BSC använder TLV samma PFS- och OS-kurvor för 
Libtayo som estimeras i jämförelsen mot kemoterapi. TLV bedömer att det är ett optimistiskt 
antagande att samtliga patienter i jämförelsearmen startar i det progredierade tillståndet. 
Samtidigt är det inte sannolikt att dessa patienter skulle ha varit progressionsfria under så 
lång tid då de endast får symtomlindrande behandling. Utan PFS-data går det inte avgöra i 
vilken grad företagets antagande underskattar kostnaden per QALY. Antagandet har 
sannolikt inte någon betydande påverkan på resultatet. 
 
Givet det snabba sjukdomsförloppet och att patienter som får BSC endast får 
symtomlindrande behandling bedömer TLV att det inte är rimligt att använda en log-normal 
fördelning, där mortalitetsrisken sjunker över tid, för att estimera överlevnaden. TLV 
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använder istället en Weibull-fördelning i likhet med analysen för patienter som behandlats 
med kemoterapi.  
 

TLV:s bedömning: Samtliga indirekta jämförelser som har genomförts är mycket 
osäkra.0020TLV baserar därför sin analys på den naiva jämförelsen då den är mest 
konservativ.  
 
Det är rimligt att anta att progressions- och mortalitetsrisken för patienter behandlade med 
Libtayo är samma som för patienter behandlade med kemoterapi efter en viss tid. Till följd av 
den stora osäkerhet i att bestämma tid för justering av effektfördelen presenterar TLV 
resultatet som ett spann där effektfördelen justeras mellan 24 - 48 månader.    
 
Utifrån nuvarande underlag bedömer TLV att det saknas stöd för att patienter ska uppnå 
normalmortalitet efter cirka 100 månader. Istället använder TLV en Weibull-fördelning för 
att estimera effekten i kemoterapiarmen, vilket medför att patienterna inte övergår till en 
mortalitetsrisk i nivå med normalpopulationen. 
 
TLV bedömer att det är rimligt att estimera effekten för BSC med en Weibull-fördelning i 
likhet med analysen för patienter som behandlats med kemoterapi. Antagandet om att 
samtliga patienter i BSC startar i det progredierade tillståndet leder till att kostnaden per 
QALY underskattas något.  

 Hälsorelaterad livskvalitet 

I fas II-studien 1540 samlades livskvalitetsdata in med det sjukdomsspecifika 
livskvalitetsformuläret EORTC QLQ-C30. Svaren från detta formulär har sedan översatts till 
EQ-5D-3L med algoritm publicerad av Longworth et. al. (2014) [10] och därefter 
konverterats till nyttovikter med hjälp av en svensk tariff av Burström 2014 [11]. Företaget 
har i sin känslighetsanalys även inkluderat nyttovikter baserade på en brittisk tariff av Dolan 
1997 [12]. Samtliga nyttovikter har åldersjusterats för att ta hänsyn till sjunkande livskvalitet 
i takt med ökad ålder.  
 
Tabell 8. Nyttovikter  
 Nyttovikt baserat på svensk tariff Nyttovikt baserat på svensk tariff 

Progressionsfri [----] [----] 

Efter progression [----] [----] 

 
Modellen inkluderar nyttoförluster till följd av biverkningar av grad 3 och 4 i pre-
progressionsstadiet. Estimaten för nyttoförluster hämtades från tidigare NICE-ansökningar. 
Effekten av samtliga biverkningar applicerades under den första cykeln i modellen.  
 
För BSC-armen antogs inga nyttoförluster till följd av biverkningar. 
 
TLV:s diskussion 
Indirekta jämförelser medför osäkerhet när det kommer till att jämföra behandlingarnas 
effekt på patienters livskvalitet. I det här fallet har företaget antagit att patienter som 
behandlas med kemoterapi har samma nyttovikt som patienter som behandlats med Libtayo 
i företagets kliniska studie och sedan applicerat nyttoförluster till följd av biverkningar av 
grad 3 och 4. Huruvida nyttovikterna skiljer sig för de olika behandlingarna och i så fall hur 
mycket dessa skiljer sig, går i nuläget inte att avgöra. TLV accepterar därför företagets val av 
gemensamma nyttovikter för de olika behandlingarna. 
 
TLV:s praxis är att använda den mer etablerade brittiska tariffen av Dolan 1997 för att 
översätta EQ-5D till nyttovikter. TLV noterar dock att nyttovikterna som uppskattas med 
Dolan 1997 är relativt höga. De progressionsfria patienternas nyttovikt ligger strax under 
normalpopulationen. TLV känner inte till någon bättre källa varifrån nyttovikter kan hämtas 
utan använder nyttovikterna baserade på den brittiska tariffen. Nyttovikterna bedöms dock 
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som osäkra och hur alternativa vikter påverkar resultatet presenteras därför i TLV:s 
känslighetsanalys. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är relevant att använda den mer etablerade 
brittiska tariffen från Dolan 1997 för att översätta EQ-5D till nyttovikter. 
 
I brist på information är det rimligt att, i det här fallet, utgå från gemensamma nyttovikter. 
Dessa baseras på de nyttovikter som hämtats från företagets kliniska studie 1540 för 
patienter som behandlats med Libtayo och justeras sedan för att ta hänsyn till patienters 
ålder och biverkningar. 
 
Kostnaderna för biverkningar har endast en marginell påverkan på resultatet. 
 

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Kostnader för läkemedlet 

Företagets angivna pris för Libtayo är 53 250 kr per vial om 350 mg. Den godkända 
doseringen är fast dos om 350 mg var tredje vecka. Detta motsvarar en månadskostnad på 
cirka 77 000 kronor. 
 
I företagets grundscenario antas behandlingslängden för Libtayo vara samma som tiden i det 
progressionsfria tillståndet. I studieprotokollet för studie 1540 implementerades en 
stoppregel efter 22 månader, efter vilken inga patienter fick behandling. I grundscenariot 
appliceras denna stoppregel för läkemedelskostnaderna i Libtayo-armen. Företagets svenska 
kliniska experter framför att behandling med Libtayo kommer att vara upp till två år.  
 
För patienter behandlade med kemoterapi antas patienter behandlas under de första fem 
dagarna varje månad. Behandlingsdosen under de fem dagarna uppgår till totalt 100 mg/m2 
Cisplatin och 3 000 mg/m2 5-FU. Detta baseras på information från företagets svenska 
kliniska experter samt FASS.se. Den sammanlagda läkemedelskostnaden per månad är cirka 
1 600 kronor. 
 
Företaget antar att BSC inte medför några läkemedelskostnader. 
 
TLV:s diskussion 
Att ett behandlingsstopp skulle tillämpas efter 22 månader i klinisk praxis ser TLV som 
mycket osäkert. Det är TLV:s uppfattning att användningen av PD-1-hämmare blir längre och 
längre. Samtidigt ger TLV:s kliniska expert stöd för att det är tänkbart att behandlingen med 
Libtayo kommer att avslutas efter 24 månader. Även NICE framför att en 24 månaders 
stoppregel är rimlig, men menar att det är osäkert huruvida en sådan kommer att efterföljas i 
klinisk praxis. Till följd av den stora osäkerheten kring antaganden om när behandlingen 
kommer att avslutas i klinisk praxis och den stora effekten detta har på kostnaden per vunnet 
QALY bedömer TLV att det är rimligt att presentera fler alternativa scenarion där olika 
tidpunkter för stoppregeln används.  
 
TLV bedömer att det är ett konservativt antagande att inte inkludera några kostnader för 
BSC. Detta antagande har dock inte någon större påverkan på kostnaden per vunnet QALY då 
läkemedelskostnader för BSC bör vara små. Att till exempel lägga till kostnaden för 
kemoterapi skulle enbart höja läkemedelskostnaden med ca 1 600 kronor i månaden. 
Kostnaden för BSC antas täckas av vårdkostnaderna i nästa stycke. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är osäkert huruvida behandling med Libtayo 
kommer att avslutas efter en viss tid i klinisk praxis om patienterna inte har progredierat 
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eller uppvisat oacceptabla biverkningar. TLV presenterar därför olika tidpunkter för en 
stoppregel. 
 
TLV bedömer att det är konservativt att inte anta några kostnader för patienter som får BSC. 
Detta antagande har dock en mindre påverkan på kostnaden per vunnet QALY.  
 

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

Företaget har inkluderat en kostnad för intravenös administrering på 4 793 kronor16. 
Monitoreringskostnader uppskattas till cirka 8 000 kronor i månaden för samtliga patienter i 
det progressionsfria tillståndet.  
 
För patienter som progredierar delar företaget upp kostnaden i en engångskostnad för 
patienter på cirka 140 000 kronor och en månadskostnad på cirka 10 000 kronor. 
Engångskostnaden representerar den genomsnittliga kostnaden för olika typer av 
behandlingar som patienter får efter progression, till exempel hudoperation, enkel/mer 
komplex strålbehandling och palliativ vård. Månadskostnaden representerar kostnaden för 
olika typer av läkarbesök. Dessa kostnader är baserade på företagets kliniska experters 
uppskattning av den vård patienter får efter progression. 
 
I modellen inkluderas kostnader för biverkningar. Biverkningarna för Libtayo med frekvens 
över 5 procent i företagets fas I- och fas 2-studie inkluderades. I Jarkowski et. al. 2016 
rapporterades inte biverkningar. Istället hämtar företaget frekvensen av biverkningar för 
kemoterapi-armen från Vermorken et. al. 2013 [6] – en studie som undersökte cisplatin och 
fluorouracil med eller utan panitumumab hos patienter med recidiverande eller metastaserad 
skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC). Företaget stämde av frekvensen biverkningar 
med sina svenska kliniska experter. Dessa framförde att i klinisk praxis är frekvensen högre 
för trötthet och stomatit med kemoterapi än vad som sågs i Vermorken et. al. 2013. Dessa 
värden justerades därför i modellens grundscenario. 
 
För BSC-armen antogs inga kostnader till följd av biverkningar. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets antaganden kring efterföljande behandling 
kan vara rimliga. Kostnader för efterföljande behandling är i det här fallet inte drivande i 
modellen. Alternativa engångs-/månadskostnader presenteras i TLV:s känslighetsanalys.  
 
Biverkningskostnader har en marginell påverkan på resultatet i det här fallet. 

  

 
16 Södra Regionvårdsnämndens prislista för 2019 
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3 Resultat 

Enligt TLV:s bedömning uppgår kostnaden per vunnet QALY till mellan 700 000 – 1 200 
000 kronor för Libtayo jämfört med kemoterapi. Vid jämförelsen mot BSC bedömer TLV att 
kostnaden per vunnet QALY är mellan 550 000 – 650 000 kronor. 
 

3.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 

 

• OS extrapoleras i kemoterapiarmen med en Gompertz-fördelning, vilket leder till att 

patienter, i både kemoterapiarmen samt Libtayo-armen, övergår till en 

mortalitetsrisk i nivå med normalpopulationen efter 100 månader. BSC extrapoleras 

med en log-normal fördelning. 

• Effektfördelen som estimeras för Libtayo jämfört med kemoterapi antas kvarstå 

under 36 månader. Därefter antas progressions- och mortalitetsrisken vara samma 

som för patienter som behandlats med kemoterapi. 

• EQ-5D översätts till nyttovikter med en svensk tariff. 

• Stoppregel efter 22 månader. 

 Resultatet i företagets grundscenario 

I företagets grundscenario när Libtayo jämförs med kemoterapi uppskattas antalet vunna 
kvalitetsjusterade levnadsår till 3,76. Kostnaden per vunnet QALY beräknas till ungefär     
390 000 kronor. Vid jämförelsen mot BSC uppskattas antalet vunna kvalitetsjusterade 
levnadsår till 5,29. Kostnaden per vunnet QALY beräknas till ungefär 340 000 kronor. 
 
Tabell 9. Resultat i företagets grundscenario, jämförelse kemoterapi 
 Libtayo Kemoterapi Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad  [------] [------] 1 005 986 kr 

Övriga sjukvårdskostnader  [------] [------] 452 213 kr 

    

Kostnader, totalt  [------] [------] 1 458 199 kr 

    

Levnadsår (LY)  [------] [------] 4,60 

QALYs  [------] [------] 3,76 

    

Kostnad per vunnet levnadsår för Libtayo 316 896 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Libtayo 387 936 kr 

 
Tabell 10. Resultat i företagets grundscenario, jämförelse BSC 
 Libtayo BSC Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad  [------] [------] 1 003 709 kr 

Övriga sjukvårdskostnader  [------] [------] 786 156 kr 

    

Kostnader, totalt  [------] [------] 1 789 943 kr 

    

Levnadsår (LY)  [------] [------] 6,49 

QALYs  [------] [------] 5,29 

    

Kostnad per vunnet levnadsår för Libtayo 275 928 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Libtayo 338 450 kr 
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 Företagets känslighetsanalyser 

Tabell 11. Känslighetsanalyser, jämförelse kemoterapi 
Känslighetsanalys  
(antagande i grundscenario inom 
parentes)  

+/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Företagets grundscenario 1 458 199 kr 3,76 387 936 kr 

Nyttovikter 
(Burström)  

Dolan 1 458 199 +3,25 448 962 

Nyttovikterna 
ålderjusterade  

Ingen åldersjustering 1 458 199 +3,91 372 950 

Indirekt 
effektjämföresle 
(Simulated 
treatment 
comparison)  

Naiv 
indirektjämförelse 

1 299 577 +2,70 481 736 

Effekt  
(fas 2-data)  

Poolad fas 1 och fas 
2-data 

1 443 773 +3,68 392 174 

Extrapolering av 
PFS och OS 
utanför studiedata  
(HR = 1 efter 36 
månader)  

36 månader, sedan 
avtagande under 2 år 
till HR=1 (”waning”) 

1 588 160 +4,71 337 175 

HR = 1 efter 60 
månader 

1 641 789 +5,12 320 744 

PFS-extrapolering 
Libtayo  
(lognormal)  

Weibull (P1-0) 1 449 380 +3,76 385 570 

Log-logistic 1 445 453 +3,76 384 579 

OS-extrapolering 
Libtayo  
(lognormal)  

Weibull 1 454 880 +3,73 389 551 

Log-logistic 1 456 329 +3,75 388 796 

PFS-extrapolering 
kemoterapi  
(Weibull)  

Gompertz 1 459 539 +3,76 388 265 

Log-logistic 1 443 500 +3,76 383 546 

OS-extrapolering 
kemoterapi  
(Gompertz)  

Log-normal 1 302 606 +2,69 484 723 

Second-order 
fractional polynomial 

(p0 p-0.5) 
1 449 758 kr +3,70 391 853 

PFS och OS under 
tiden det finns 
studiedata  
(parametriska 
funktioner)  

Kaplan-Meier 
studiedata 

1 443 421 +3,60 401 128 

Stoppregel  
(22 månader)  

24 månader 1 524 957 +3,76 405 696 

Behandlingslängd  
(tid i pre-
progressionsstadi
et)  

Behandlingslängd i 
EMPOWER-CSCC 1 

1 355 535 +3,76 360 624 

Biverkningar (från 
Vermorken et. al. 
2013, men 
justerad frekvens 
för kemoterapi 
enligt input från 
klinisk expert)  

Endast från 
Vermorken et. al. 

2013 
1 460 412 +3,75 389 054 

Duration 
biverkningar 
(första 
modellcykeln)  

Årligen under 
behandling 

1 459 366 +3,76 388 291 
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Tabell 12. Känslighetsanalyser, jämförelse BSC 
Känslighetsanalys  
(antagande i grundscenario inom 
parentes)  

+/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Företagets grundscenario 1 789 943 kr 5,29 338 450 kr 

Nyttovikter 
(Burström)  

Dolan 1 789 943 kr 4,59 389 149 kr 

Nyttovikterna 
ålderjusterade  

Ingen åldersjustering 1 789 943 kr 5,50 325 149 kr 

Indirekt 
effektjämföresle 
(Simulated 
treatment 
comparison)  

Naiv 
indirektjämförelse 

1 641 487 kr 4,23 387 650 kr 

Källa effekt  
(Sun et. al. 2019) 

Jarkowski et. al. 2016 1 612 358 kr 3,75 430 222 kr 

Effekt  
(fas 2-data)  

Poolad fas 1 och fas 
2-data 

1 802 495 kr 5,26 342 635 kr 

Extrapolering av 
PFS och OS 
utanför studiedata  
(HR = 1 efter 36 
månader) 

HR = 1 efter 60 
månader 

1 974 465 kr 6,64 297 194 kr 

PFS-extrapolering 
Libtayo  
(lognormal)  

Weibull 1 801 671 kr 5,29 340 640 kr 

Log-logistic 1 779 546 kr 5,29 336 506 kr 

OS-extrapolering 
Libtayo  
(lognormal)  

Weibull 1 790 268 kr 5,29 338 399 kr 

Log-logistic 1 789 129 kr 5,28 338 658 kr 

OS-extrapolering 
best supportive 
care  
(Lognormal)  

Log-logistic 1 791 682 kr 5,30 337 741 kr 

Weibull 1 789 676 kr 5,28 338 718 kr 

PFS och OS under 
tiden det finns 
studiedata  
(parametriska 
funktioner)  

Kaplan-Meier 
studiedata 

1 787 837 kr 5,28 338 678 kr 

Stoppregel  
(22 månader)  

24 månader 1 853 022 kr 5,29 350 378 kr 

Behandlingslängd  
(tid i pre-
progressionsstadi
et)  

Behandlingslängd i 
EMPOWER-CSCC 1 

1 687 479 kr 5,29 319 076 kr 

Duration 
biverkningar 
(första 
modellcykeln)  
 

Årligen under 
behandling 

1 791 110 kr 5,29 338 699 kr 
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3.2 TLV:s analys 

 Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario: 

 

• TLV utgår från en naiv jämförelse för att estimera effekten mellan Libtayo och 
kemoterapi-/BSC-armen.  

• TLV extrapolerar OS effekten av kemoterapiarmen med en Weibull-fördelning. Detta 

innebär att patienter inte övergår till en mortalitetsrisk i nivå med 

normalpopulationen, varken i kemoterapiarmen eller Libtayo-armen. 

• Effektfördelen som estimeras för Libtayo jämfört med kemoterapi antas kvarstå i 24–

48 månader. Därefter antas progressions- och mortalitetsrisken vara samma som för 

patienter som behandlats med kemoterapi. 

• Effekten som estimeras för Libtayo i den naiva jämförelsen mot kemoterapi används 

även vid jämförelsen mot BSC. Effekten för patienter behandlade med BSC estimeras 

med en Weibull-fördelning. 

• Nyttovikter baseras på den brittiska tariffen, Dolan 1997. 

• Stoppregel varieras. 

 

Vid antagandet om en stoppregel efter 24 månader bedömer TLV att kostnaden per vunnet 
QALY uppgår till cirka 700 000 – 1 000 000 kronor för Libtayo jämfört med kemoterapi. I 
tabell 13 presenteras olika scenarion där både tiden för den relativa effektfördelen (HR=1) 
och den antagna stoppregeln varieras. I tabell 15 presenteras känslighetsanalyser baserade på 
resultaten i tabell 12. 
 
Vid jämförelsen mot BSC med en antagen stoppregel på 24 månader uppgår kostnaden per 
vunnet QALY till 540 – 650 000 kronor. Om behandlingen fortgår längre än den antagna 
stoppregeln ökar kostnaden per QALY. Jämförelsen mot BSC leder till en betydligt lägre 
kostnad per vunnet QALY jämfört med jämförelsen mot kemoterapi. Av den anledningen 
väljer TLV att enbart presentera känslighetsanalyser för jämförelsen mot kemoterapi.  
 
Tabell 13. Resultat i TLV:s analys jämfört med kemoterapi baserat på en stoppregel efter 24 månader 

 

Libtayo 
HR(OS)=1 

efter 24 
månader 

Libtayo 
HR(OS)=1 

efter 48 
månader 

Kemoterapi 

Ökning/ 
minskning 

HR(OS)=1 efter 
24 månader 

Ökning/ 
minskning 

HR(OS)=1 efter 
48 månader 

Läkemedelskostnad  1 079 438 kr 1 080 154 kr 7 781 kr 1 071 657 kr 1 072 373 kr 

Övriga 
sjukvårdskostnader  

680 684 kr 772 261 kr 554 912 kr 125 772 kr 217 722 kr 

      

Kostnader, totalt  1 760 122 kr 1 852 415 kr 562 693 kr 1 197 429 kr 1 289 722 

      

Levnadsår 
(odiskonterat) 

4,87 6,01 2,98 1,89 3,03 

QALYs (odiskonterat) 3,09 3,74 1,92 1,18 1,83 

      

Kostnad per vunnet levnadsår för Libtayo  740 753 kr 511 625 kr 

Kostnad per vunnet QALY (diskonterat) för Libtayo 1 016 759 kr 706 069 kr 
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Tabell 14. Kostnad per vunnet QALY vid olika tidpunkter för HR(OS)=1 samt stoppregel  

 Stoppregel 24 månader 
Stoppregel 36 

månader 

Stoppregel 48 

månader 

HR=1  

efter 24 månader 
1 016 759 kr 1 222 772 kr - 

HR=1  

efter 36 månader  
815 697 kr 1 036 611 kr 1 157 526 kr 

HR=1  

efter 48 månader 
706 069 kr 891 429 1 037 662 

 

TLV anser att kombinationen med antagandet HR=1 efter 24 månader och en stoppregel 
efter 48 månader kan leda till ett allt för konservativt scenario. Ett sådant scenario innebär 
att patienterna efter två år har samma mortalitetsrisk som patienter som behandlats med 
kemoterapi trots att de står på behandling i ytterligare två år till.  
 
TLV anser även att scenariot med HR=1 efter 24 månader och stoppregel efter 36 månader 
samt HR=1 efter 36 månader och stoppregel efter 48 månader kan ses som konservativa 
scenarion. Dock bedömer TLV att det är relevant att presentera dessa resultat till följd av de 
stora osäkerheterna i antaganden kring relativ effekt och behandlingslängd. 
 
Tabell 15. Resultat i TLV:s analys jämfört med BSC baserat på en stoppregel efter 24 månader 

 

Libtayo 
HR(OS)=1 

efter 24 
månader 

Libtayo 
HR(OS)=1 

efter 48 
månader 

BSC 

Ökning/ 
minskning 

HR(OS)=1 efter 
24 månader 

Ökning/ 
minskning 

HR(OS)=1 efter 
48 månader 

Läkemedelskostnad  1 079 438 kr 1 080 154 kr - 1 079 438 kr 1 080 154 kr 

Övriga 
sjukvårdskostnader  

680 684 kr 772 261 kr 264 606 kr 416 078 kr 416 078 kr 

      

Kostnader, totalt  1 760 122 kr 1 852 415 kr 264 606 kr 1 495 515 kr 1 587 809 kr 

      

Levnadsår 
(odiskonterat) 

4,87 6,01 1,16 3,72 4,85 

QALYs 3,09 3,74 0,81 2,29 2,94 

      

Kostnad per vunnet levnadsår för Libtayo  476 347 kr 391 645 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Libtayo 653 857 kr 540 779 kr 

 

 TLV:s känslighetsanalys vid jämförelsen mot kemoterapi 

 
Tabell 16. Känslighetsanalys jämfört med kemoterapi baserat på en stoppregel efter 24 månader 

Känslighetsanalyser 

+/- 
Kostnader 
HR(OS)=1 

efter 24 
månader 

+/- 
QALYs  

HR(OS)=
1 efter 24 
månader 

Kostnad/QA
LY  

HR(OS)=1 
efter 24 
månader 

+/- 
Kostnader  
HR(OS)=1 

efter 48 
månader 

+/- 
QALYs 

HR(OS)=
1 efter 48 
månader 

Kostnad/
QALY 

HR(OS)=1 
efter 48 
månader 

Tidshorisont 

10 år 
1 168 400 kr 1 ,04 1 121 354 kr 

1 232 357 
kr 

1,56 790 841 kr 

20 år 
1 193 997 kr 1,16 1 025 953 kr 

1 282 938 
kr 

1,80 713 081 kr 

Livskvalitet 
Enligt 
svensk 
tariff 

1 197 429 kr 1,36 881 327 kr 
1 289 722 

kr 
2,11 612 554 kr 

Relativ effekt 

STC 
1 246 572 kr 1,56 800 957 kr 

1 399 853 
kr 

2,58 542 883 kr 

Libtayo - 
enbart 
baserad på 
fas 2 data 

1 175 885 kr 1,17 1 008 972 kr 
1 266 129 

kr 
1,79 705 633 kr 
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 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

I figur 10 presenteras Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer baserat på de scenarion 
som presenteras i tabell 13. 
 
Figur 10. 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 det finns väldigt lite tillförlitlig data att basera analysen på. Effekten för Libtayo 
är osäker då endast en av grupperna i fas II-studien (den grupp med minst antal patienter 
och kortast uppföljning) har fått den godkända dosen samt på grund av att det skett få 
händelser (dödsfall), vilket gör att OS är mycket omoget. Det innebär att den extrapolerade 
effekten är mycket lång i relation till den faktiska data som finns. Därtill är den relativa 
effekten estimerad i en indirekt jämförelse där jämförelsearmarna endast består av 18 
respektive 20 patienter. 

3.3 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att cirka [--------] patienter kommer behandlas med Libtayo per år. I 
beräkningar om uppskattat antal patienter som kan komma att bli aktuella för behandling 
med Libtayo, utgår företaget från följande resonemang;  
 

Extrapolering 
Libtayo 

OS - 
Weibull 

1 196 677 kr 1,17 1 020 071 kr 
1 269 112 

kr 
1,70 746 372 kr 

PFS -  
Weibull 

1 213 547 kr 1,18 1 029 432 kr 
1 305 606 

kr 
1,83 714 181 kr 

PFS - 
Gompertz 

1 208 859 kr 1,18 1 024 593 kr 
1 293 295 

kr 
1,84 703 324 kr 

Extrapolering 
kemoterapi 

OS -  
Log-normal 

1 203 906 kr 1,22 985 835 kr 
1 315 651 

kr 
1,99 662 621 kr 

PFS –  
Log-normal 

1 191 490 kr 1,19 1 003 702 kr 
1 282 722 

kr 
1,84 698 415 kr 

PFS – 
Gompertz 

1 197 864 kr 1,18 1 016 369 kr 
1 290 259 

kr 
1,83 706 072 kr 
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Av de cirka 70 patienter som avlidit av CSCC per år tar företaget bort [--] procent som 
företaget uppskattar är immunsupprimerade. Därefter räknas ytterligare [--] procent bort då 
dessa antas vara i för dåligt skick för att klara av någon behandling. Då kvarstår [--] 
patienter. Företaget justerar slutligen ner antalet patienter på grund av icke 
hundraprocentigt upptag av läkemedlet.  
 
Vidare hänvisar företaget till rapporter från Sahlgrenska sjukhuset där man identifierat cirka 
10 patienter årligen samt uppgifter från företagets kliniska expert som menar att siffran 
uppgår till [--] patienter årligen på Karolinska sjukhuset. Baserat på dessa uppgifter antar 
företaget att antalet CSCC i riket uppgår till [--] årligen, vilket enligt företaget motsvarar [--] 
patienter som skulle kunna bli aktuella för behandling med Libtayo om man räknade bort [--] 
procent för immunsupprimerade och därefter [--] procent av patienter i för dåligt skick för 
att klara av någon behandling. 
 
Detta skulle motsvara en kostnad på cirka [--------] miljoner kronor per år.  
 
TLV:s diskussion 
Enligt Socialstyrelsens cancerregister anmäldes cirka 7 000 fall av invasiva CSCC i Sverige år 
2016. Det har uppskattats att 1,9–5,2 procent av patienterna med CSCC utvecklar spridd 
sjukdom [1]. Detta motsvarar mellan 130–360 patienter med spridd CSCC årligen. TLV kan 
inte utifrån tillgänglig information räkna ut hur många av dessa 130–360 patienterna som 
skulle kunna inkluderas i Libtayos indikation eller hur många av de som skulle vara lämpliga 
för behandling med Libtayo. Om TLV använder företagets egna uppskattningar om andel 
patienter som inte är aktuella för behandling med Libtayo på grund av antagen 
immunsuppression ([--] procent) och/eller de som antas vara i för dåligt skick för att få 
behandling ([--] procent), får man ett spann mellan 73–203 patienter vilket är ett högre 
spann är företagets angivna.  
 

3.4 Samlad bedömning av resultaten 

TLV:s analyser inkluderar jämförelser mot både platinumbaserad kemoterapi och BSC. De 
indirekta jämförelser som har genomförts visar på fördelar med Libtayo jämfört med 
platinumbaserad kemoterapi respektive BSC.  
 
Samtidigt som det finns fördelar med Libtayo bedömer TLV analyserna är förenade med 
stora osäkerheter som kommer av begränsningarna förknippade med de indirekta 
effektjämförelserna mellan Libtayo och jämförelsealternativen. Endast en mindre andel 
patienter i Libtayo-studierna har fått den godkända dosen samtidigt som 
jämförelsealternativen endast bestod av små patientgrupper som kunde matchas i de 
justerade indirekta jämförelserna. Bland dessa fanns endast en begränsad rapportering av 
viktiga prognostiska faktorer som ligger tillgrund för matchningen. Detta leder till osäkra 
resultat avseende den relativa effektskillnaden mellan Libtayo och jämförelsealternativen. 
För att reducera en del av osäkerheten i analysen väljer TLV att i sina analyser utgå från en 
naiv indirekt jämförelse då den var den mest konservativa. Baserat på den naiva indirekta 
jämförelsen presenterar TLV flera scenarion där både hur länge effektfördelen för Libtayo 
kvarstår samt tiden för implementeringen av en stoppregel varieras.  
 
TLV uppskattar att kostnaden per vunnet QALY vid behandling med Libtayo jämfört med 
kemoterapi ligger mellan 700 000 – 1 200 000 kronor. När Libtayo jämförs med BSC 
uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY ligger mellan 550 000 – 650 000 kronor.  
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4 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

National Institute for Health and Care Excellence, NICE, i England rekommenderar Libtayo 
för användning inom den så kallade Cancer Drugs Fund (CDF). Rekommendationen gäller 
enbart då den avtalade ”managed access agreement” efterföljs. Däribland framgår att 
behandlingen ska innefatta en stoppregel efter två år. Insamling av data från CDF ökar 
säkerheten kring NICE kostnadseffektivitetsuppskattningar samtidigt som tillgången till 
Libtayo är möjlig för patienter med ett stort behov av behandling och för vilka det inte finns 
några licensierade eller effektiva alternativ. När mer data blir tillgängligt genom CDF ska 
NICE utvärdera om Libtayo kan få en generell rekommendation inom rutinsjukvården. 
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