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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, behandlingskost-
nad/läkemedelskostnad efter återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per förpack-
ning/pris per enhet.  

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administrerings-
kostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar 
om läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  
 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria läkeme-
del samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i 
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 sekretessbe-
lagt.   
 
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris, 
grundpris eller officiellt pris används inte.  
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 
 Keytruda (pembrolizumab) som monoterapi eller i kombination med platinabaserad 

kemoterapi och 5-flurorouracil (5-FU) är indicerat som första linjens behandling av 
metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals 
(HNSCC) hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS1. 

 Tillståndet bedöms ha mycket hög svårighetsgrad.  
 Pembrolizumab är en antikropp som binder till och blockerar receptorn ”programme-

rad celldöd-1” (PD-1) och ökar därigenom immunsystemets förmåga att döda cancer-
celler.  

 TLV har gjort bedömningen att det jämförelsealternativ företaget använt i sin kliniska 
studie, platinabaserad kemoterapi + 5-FU + cetuximab, är ett relevant jämförelseal-
ternativ. Andra möjliga jämförelsealternativ är platinabaserad kemoterapi och 5-FU 
utan cetuximab samt platinabaserad kemoterapi i kombination med paklitaxel. 

 Effekt och säkerhet av Keytruda i monoterapi och i kombination med platinabaserad 
kemoterapi och 5-FU har utvärderats i en öppen, multicenter, 3-armad, fas-III studie, 
KEYNOTE-048. I studien inkluderades 882 patienter med histologiskt bekräftad me-
tastaserad eller recidiverad HNSCC i munhåla, svalg eller struphuvud som inte tidi-
gare fått systemisk behandling av metastaserad eller recidiverande sjukdom och som 
bedömts att inte vara behandlingsbara med lokalbehandling.  

 I en subgruppsanalys av patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 CPS ≥ 1, gav Key-
truda i monoterapi en statistisk signifikant ökad total överlevnad, OS, jämfört med 
kontrollgruppen, 12,3 jämfört med 10,3 månader i median.  

 För patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 CPS ≥ 1 gav Keytruda i kombination med 
platinabaserad kemoterapi och 5-FU, en statistisk signifikant ökad OS jämfört med 
kontrollgruppen, 13,6 vs 10,4 månader i median.  

 Företaget har gjort två separata hälsoekonomiska analyser. Den ena avser Keytruda i 
monoterapi medan den andra avser Keytruda i kombination med platinabaserad ke-
moterapi och 5-FU. Jämförelsealternativ är i båda analyserna cetuximab i kombinat-
ion med platinabaserad kemoterapi och 5-FU. 

 I den hälsoekonomiska analysen baserar företaget beräkningen av läkemedelskostna-
den för Keytruda på att förpackningar om 50 mg används till priset 16 580 kr per 
styck samt att fyra vialer administreras var tredje vecka, vilket motsvarar den rekom-
menderade dosen om 200 mg. Dosintensiteten antas vara 100 procent. Kostnaden per 
vecka i den hälsoekonomiska analysen är följaktligen drygt 22 000 kronor. Företaget 
som marknadsför Keytruda har ett avtalat pris med regionerna som TLV inte har 
kunskap om, då det omfattas av sekretess. 

 Med de antaganden som TLV anser mest relevanta leder den hälsoekonomiska ana-
lysen till en kostnad per vunnet QALY på 490 000 kr för Keytruda i monoterapi och 
560 000 kr för Keytruda i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5-FU. I 
båda fallen är jämförelsealternativet cetuximab i kombination med platinabaserad 
kemoterapi och 5-FU. Eftersom det inte är det avtalade priset som används i analysen 
för Keytruda är uppgiften om kostnaden per vunnet QALY överskattad.  

 Osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen bedöms som låg. Detta beror på att det 
är en hög mognadsgrad i utfallsmåtten i KEYNOTE-048. 

 TLV kan inte bedöma om kostnaden per vunnet QALY blir lägre eller högre om ana-
lysen byter jämförelsealternativ till platinabaserad kemoterapi i kombination med 5-
FU utan cetuximab eller platinabaserad kemoterapi i kombination med paklitaxel. 
Kostnaden för jämförelsealternativet blir lägre utan cetuximab, men effekten för jäm-
förelsealternativet blir sämre. Dessa två faktorer talar i olika riktning vad gäller kost-

 
1 CPS = Combined Positive Score 
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nadseffektiviteten för Keytruda. Vilken av faktorerna som överväger kan TLV inte be-
döma. 

 
Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund 
för den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt. 
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1 Bakgrund 
TLV har inom klinikläkemedelsuppdraget tidigare utvärderat kostnadseffektiviteten för flera 
av Keytrudas indikationer. Vid indikationen behandling av skivepitelcancer i huvud och hals 
hos vuxna som progredierat under eller efter platinabaserad kemoterapibehandling har TLV 
utvärderat läkemedlet Opdivo. 
 

2 Medicinskt underlag KEYTRUDA 

2.1 Skivepitelcancer i huvud- och halsområdet 
Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtade i sin helhet från nationellt 
vårdprogram för huvud- och halscancer [1].  
 
Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphu-
vud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtu-
mör. Inom varje grupp finns det subgrupper som skiljer sig åt i växtsätt, risk för spridning, 
prognos och behandling. I Sverige är huvud- och halscancer en relativt ovanlig cancerform 
(ca 2,6 procent av den totala cancerincidensen). Huvud- och halscancer är vanligare hos män 
(2:1). Medianåldern vid diagnos är 65–70 år, men ålder vid diagnos varierar beroende på var 
i huvud- och halsområdet cancern uppstått. Den relativa 5-årsöverlevnaden för all huvud- 
och halscancer i Sverige för tidsperioden 2008–2016 var 67 procent, men varierar kraftigt 
beroende på tumörlokalisation och stadium.   
 
Skivepitelcancer utgör 80 – 90 procent av all huvud- och halscancer (HNSCC2) i Sverige 
(SweHNCR3, 84,5 procent, för tidsperioden 2008–2016) och är ofta kopplad till tobak och 
alkoholanvändning. Majoriteten, cirka 60 procent, av alla nya fall av huvud- och halscancer 
diagnostiseras med avancerad tumörsjukdom, d.v.s. i stadium III eller IV. En av förklaring-
arna är att sjukdomen initialt ofta ger vaga och lindriga symtom som till viss del kan likna 
infektioner som ”halsont” eller ”förkylning med bihålebesvär”. Efterhand som tumören växer 
kan den påverka vitala funktioner och ge svårigheter att svälja, andas och tala. Viktnedgång 
och malnutrition (undernäring) hos dessa patienter är vanligt.  
 
Sedan 2008 har antalet av huvud- och halscancerfall ökat med 25%. Det är framför allt 
orofarynxcancer som ökar snabbt och majoriteten av fallen är HPV (humant papillomvirus-
status) -inducerade, som är en känd riskfaktor för att utveckla huvud- och halscancer.  
 

2.2  Läkemedlet 
Keytruda har sedan tidigare centralt godkännande från europeiska kommissionen för andra 
indikationer: 

 Malignt melanom (juli 2015) 
 Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen hos vuxna med PD-L1-uttryck TPS 

≥ 1 % (juli 2016) 
 Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen hos vuxna med PD-L1-uttryck  TPS 

≥ 50% (januari 2017) 
 Recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) i tredje linjen (maj 

2017) 

 
2 Head and Neck Squamous Cell Carcinoma 
3 SweHNCR = Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 
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 Lokalt avancerad eller metastaserad blåscancer (mUC) i andra linjen (augusti 2017) 
 Lokalt avancerad eller metastaserad blåscancer (mUC) i första linjen hos vuxna med 

PD-L1-uttryck  CPS ≥ 10 (augusti 2017) 
 I kombination med platinum (cisplatin eller karboplatin) och pemetrexed som första 

linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-
skivepiteltyp (september 2018) 

 Monoterapi av recidiverande eller metastaserad HNSCC hos vuxna vars tumörer ut-
trycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under på-
gående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi (oktober 2018) 

 Adjuvant melanom (december 2018)  
 I kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel som 

första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av 
skivepiteltyp (mars 2019) 

 I kombination med axitinib som första linjens behandling av avancerad njurcellscan-
cer (RCC) hos vuxna (september 2019). 

 Utvärderad indikation 

Keytruda som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 
5-flurorouracil (5-FU) är indicerat som första linjens behandling av metastaserad eller 
recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) hos vuxna vars tumörer 
uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt metoden CPS. 

 Verkningsmekanism 

Keytruda är en antikropp som binder till och blockerar en receptor som kallas ”programme-
rad celldöd-1” (PD-1). Härigenom blockeras dess interaktion med liganderna PD-L1 och PD-
L2, som brukar uttryckas på bland annat tumörceller och andra celler i tumörens närområde. 
Bindningen mellan PD-1 och PD-L1/PD-L2 hämmar normalt T-cellernas celldelning och 
utsöndring av cytokiner, och genom att blockera denna interaktion kan immuncellerna förbli 
aktiva. Pembrolizumab ökar därigenom immunsystemets förmåga att döda cancerceller.  

 Dosering/administrering 

Den rekommenderade dosen av Keytruda som monoterapi är antingen 200 mg var 3:e vecka 
eller 400 mg var 6:e vecka administrerat som en intravenös infusion under 30 minuter. 
 
Den rekommenderade dosen av Keytruda som en del av en kombinationsbehandling är 200 
mg var 3:e vecka administrerat som en intravenös infusion under 30 minuter. 
 
Behandlingen bör fortsätta till dess att sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet 
inträffar. 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Det finns ett nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer publicerat i februari 2019 
från Regionalt cancercentrum (RCC) i Samverkan [1]. Det saknas nationella riktlinjer för 
behandling av skivepitelcancer i huvud- och halsregionen från Socialstyrelsen och behand-
lingsrekommendationer från Läkemedelsverket. 
 
Texten nedan kommer från det nationella vårdprogrammet. 
 



 

Dnr 3135/2019                                                                                                                                      3 
 

Kirurgi och strålbehandling utgör basen för att behandla maligna tumörer i huvud- och 
halsområdet. Oftast är behandlingen kurativt syftande (90 % enl. SweHNCR). Primär 
behandling och behandling vid recidiv skiljer sig åt.  
 
Behandlingsvalet styrs av flera faktorer, men vanligen behandlas patienter med mindre 
tumörer (stadium I–II) med antingen kirurgi eller strålbehandling medan patienter med mer 
avancerade tumörer (stadium III–IV) oftast får en kombinationsbehandling. Avancerade 
tumörer som inte bedöms resektabla behandlas med strålbehandling, eventuellt i kombinat-
ion med medicinsk tumörbehandling. 
 
Medicinsk tumörbehandling vid huvud- och halscancer omfattar cytostatika och andra 
läkemedel. Andra läkemedel i kliniskt bruk är tyrosinkinashämmare, i första hand cetux-
imab, samt immunologisk behandling i andra linjen med nivolumab oavsett PD-L1 testning 
och pembrolizumab med PD-L1 TPS ≥ 50%.  
 
Kombinationsbehandling har visat bättre responsgrad jämfört med singelbehandling, men 
det finns få randomiserade studier. Kombinationsbehandlingar enligt rådande vårdprogram 
är enligt följande: 
 

 PF: cisplatin och 5-FU i kombination 

Vid nedsatt hörsel eller nedsatt njurfunktion är karboplatin ett alternativ till cisplat-

in, med jämförbar men sannolikt lägre effekt. 

- Tillägg med cetuximab har i en randomiserad fas III-studie visat förlängd 

överlevnad jämfört med enbart platinapreparat + 5-FU, med en medianöver-

levnad på 10,1 jämfört med 7,4 månader.  

 Karboplatin-paklitaxel kombinationen uppvisar sannolikt samma tumöreffekt 

som PF i den palliativa situationen, men detta är inte vetenskapligt bevisat varför det 

är andrahandsvalet.  

 Jämförelsealternativ 

Företaget har i sin studie KEYNOTE-048 använt cetuximab i kombination med platinabase-
rad kemoterapi, cisplatin eller karboplatin, och 5-FU (så kallade EXTREME-regimen) som 
jämförelsealternativ. 
 
Enligt företaget motsvarar kombinationen cetuximab med kemoterapi och 5-FU standardbe-
handlingen i Sverige för recidiverande/metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals, och 
denna rekommenderas i de europeiska riktlinjerna (ESMO4). Företaget anser därmed att 
relevant jämförelsealternativ till Keytruda är EXTREME-regimen. 
 
Enligt en av TLV:s kliniska experter är EXTREME-regimen den medicinska behandling som 
har visat bäst effekt vid metastaserad huvud- och halscancer. Dock är behandlingen förhål-
landevis toxisk och kräver delvis inneliggande vård. Detta gör att användningen i Sverige är 
relativt begränsad. Denna kombination är endast aktuell för patienter med mycket gott 
allmäntillstånd och ingen samsjuklighet. Platinabaserad kemoterapi (karboplatin eller 
cisplatin) i kombination med paklitaxel eller 5-FU är den vanligaste behandlingen i svensk 
klinisk praxis.  
 

 
4 European Society for Medical Oncology 
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att EXTREME-regimen är ett relevant jämförelsealterna-
tiv till pembrolizumab som monoterapi och pembrolizumab i kombination med platinabase-
rad kemoterapi och 5-FU. Även PF och kombinationen karboplatin-paklitaxel är relevanta 
jämförelsealternativ.  
 

 Svårighetsgrad för tillståndet 

 
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då sjukdomstillstån-
det för den aktuella patientgruppen är fortskridande (progredierande), saknar möjlighet till 
bot och leder till en förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet. Behandlingen är 
palliativ och syftar till att förlänga livet och minska symtombördan. 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 Kliniska studier 

Metod 
Effekt och säkerhet av pembrolizumab (i monoterapi och i kombinationsbehandling med 
platinabaserad kemoterapi och 5-FU) har utvärderats i en multicenter (200 enheter i 37 
länder), 1:1:1 randomiserad, öppen, fas III-studie (KEYNOTE-048)[2]. Mellan april 2015 och 
januari 2017 inkluderades totalt 882 patienter. Dessa hade histologiskt bekräftat recidiverad 
eller metastaserad HNSCC i munhåla, svalg eller struphuvud. Patienterna hade inte tidigare 
fått systemisk behandling av metastaserad eller recidiverande sjukdom och hade bedömts 
vara icke-behandlingsbara med lokalbehandling (behandling med kurativ intent-
ion). Patienter med nasofaryngealcancer, aktiv autoimmun sjukdom som krävt systemisk 
behandling inom 2 år före behandlingsstart eller ett medicinskt tillstånd som krävt im-
munsuppressiv behandling exkluderades från studien.  
 
Randomiseringen stratifierades med avseende på tumörens PD-L1-uttryck (TPS5 ≥ 50 % eller 
<50 %), humant papillomvirusstatus, HPV, (HPV: positivt eller negativt) och ECOG PS (0 
mot 1).  
 
Patienterna randomiserades 1:1:1 till en av följande behandlingsgrupper: pembrolizumab 
(301 patienter), pembrolizumab plus platinabaserad kemoterapi och 5-fluorouracil (300 
patienter) eller cetuximab plus platinabaserad kemoterapi och 5-fluorouracil (300 patienter). 
Behandlingarna administrerades till patienterna enligt följande schema: 
 
 Pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka 
 Pembrolizumab 200 mg var 3:e vecka, karboplatin AUC 5 mg/ml/min var 3:e vecka eller 

cisplatin 100 mg/m2 var 3:e vecka, och 5-FU 1 000 mg/m2/dag, 4 dagar kontinuerligt var 
3:e vecka (högst 6 cykler med platina och 5-FU) 

 Cetuximab 400 mg/m2 laddningsdos följt av 250 mg/m2 en gång per vecka, karbopla-
tin AUC 5 mg/ml/min var 3:e vecka eller cisplatin 100 mg/m2 var 3:e vecka, och 5-FU 
1 000 mg/m2/dag, 4 dagar kontinuerligt var 3:e vecka (högst 6 cykler med platina och 5-
FU) 

 
Behandling med pembrolizumab pågick till sjukdomsprogression, (bedömt av prövaren 
enligt RECIST 1.1) eller oacceptabel toxicitet, eller som längst upp till 24 måna-
der. Patienterna tilläts fortsätta behandlingen med pembrolizumab även vid sjukdomspro-
gression om patienten var kliniskt stabil och om prövaren bedömde att det var av klinisk 
nytta för patienten. Bedömning av tumörstatus utfördes vecka 9 och därefter var 6:e vecka 
under det första året, följt av var 9:e vecka under 24 månader. 

 
5 TPS = Tumor Proportion Score 



 

Dnr 3135/2019                                                                                                                                      5 
 

 
Bland de 882 patienter som ingick i studien, hade 754 (85 %) tumörer som uttryckte PD-L1 
CPS ≥ 1 baserat på PD-L1 IHC 22C3 pharmDx-analys 6. Patientkarakteristika vid studiestart 
hos de 754 patienter som ingick i studien var: medianålder 61 år (intervall: 20-94), 36 
procent var 65 år eller äldre, 82 procent män, 61 procent ECOG performance status 1 och 77 
procent var rökare eller före detta rökare. Sjukdomskarakteristika var: 21 procent 
HPV-positiva och 95 procent hade sjukdom i stadium IV (stadium IVa 21 %, stadium IVb 6 % 
och stadium IVc 69 %). 
 
Primära effektmått var totalöverlevnad, OS, definierad som tid från randomisering till död 
oavsett orsak och progressionsfri överlevnad, PFS, definierad som tid från randomisering till 
radiologiskt bekräftad sjukdomsprogression eller död oavsett orsak, vilket som skedde först.  
 
Resultat 
 
Studien påvisade statistiskt signifikant förbättring i OS för patienter vars tumörer uttryckte 
PD-L1 CPS ≥ 1 som randomiserats till behandling med pembrolizumab som monoterapi och 
oavsett PD-L1 uttryck i kombinationsbehandling jämfört med standardbehandlingen. PFS-
resultaten visade ingen effektfördel för någon av subpopulationerna. 
 
Tabell 1 och 2 sammanfattar de viktigaste effektresultaten av pembrolizumab i KEYNOTE-
048 hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 CPS ≥ 1. Den finala analysen var utförd vid 
en medianuppföljningstid på 11,5 månader för monoterapi med pembrolizumab och 13,0 
månader för pembrolizumab i kombination med kemoterapi.   
 
Pembrolizumab som monoterapi 
Medianöverlevnaden för subgruppen med uttryck av PD-L1 CPS ≥ 1 var 12,3 månader (95% 
KI 10,8–14,3) jämfört med 10,3 månader (95% KI 9,0–11,5). Hasardkvoten var 0,74 (95% KI 
0,61 – 0,90), tabell 1. Kaplan Meier-kurvorna för OS baserat på den finala analysen visas 
i figur 1. Median PFS för populationen CPS ≥ 1 var 3,2 jämfört med 5,0 för standardbehand-
lingen (HR=1,13, 95% KI 0,94–1,36). Den skattade objektiva svarsfrekvensen var 19,1 procent 
för Keytruda jämfört med 35 procent i kontrollgruppen. 
 
 

 
6 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx-analys = kvalitativ immunhistokemisk analys som använder Monoclonal Mouse Anti PD-L1, Clone 
22C3 avsedd för upptäckt av PD-L1 protein 
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Tabell 1. Effektresultat för pembrolizumab som monoterapi i KEYNOTE-048-studien för 
subgruppen med PD-L1 CPS ≥1. 
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Figur 1. Kaplan-Meier kurva för totalöverlevnad för pembrolizumab som monoterapi i 
KEYNOTE-048 med PD-L1 uttryck, CPS ≥1 

 
 
 
Pembrolizumab i kombination med kemoterapi 
Medianöverlevnaden för subgruppen med uttryck av PD-L1 CPS ≥ 1 var 13,6 jämfört med 
10,4 för standardbehandling (HR 0,65; 0,53 – 0,80), tabell 2. Kaplan Meier-kurvorna för OS 
baserat på den finala analysen visas i figur 2. Median PFS för CPS ≥ 1 populationen var 5,1 
jämfört med 5,0 för standardbehandling (HR=0,84, 95% KI: 0,69, 1,02). Den skattade 
objektiva svarsfrekvensen var 36 procent i båda grupperna.  
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Tabell 2. Effektresultat för pembrolizumab i kombination med kemoterapi i KEYNOTE-048 
studien för subgruppen med PD-L1 CPS ≥1 
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Figur 2. Kaplan-Meier-kurva för totalöverlevnad för pembrolizumab med kemoterapi i 
KEYNOTE-048 med PD-L1 uttryck, CPS ≥1 

 
 
 
 
Biverkningar enligt produktresumén  
Pembrolizumab förknippas oftast med immunrelaterade biverkningar. De mest frekvent 
förekommande biverkningarna vid behandling med pembrolizumab som monoterapi var 
trötthet (32%), illamående (20%) och diarré (20%). Majoriteten av de biverkningar som 
rapporterades vid monoterapi var av grad 1 eller 2 i allvarlighetsgrad. De allvarligaste 
biverkningarna som rapporterades vid monoterapi var immunrelaterade biverkningar.  
 
De mest frekvent förekommande biverkningarna vid behandling med pembrolizumab i 
kombination med kemoterapi var anemi (50%), illamående (50%), trötthet (37%), förstopp-
ning (35%), diarré (30%), neutropeni (30%), nedsatt aptit (28%) och kräkningar (25%).  
 
 
Diskussion 
Patientkaraktäristika är välbalanserad mellan de tre behandlingsgrupperna. Enligt en av 
TLV:s kliniska experter skulle en svensk population vara något äldre och bestå av en något 
lägre andel rökare. Dessutom skulle den innefatta en något större andel orofarynxcancer som 
också är HPV-inducerad i högre grad. Det rör sig dock inte om stora skillnader.  
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3 Hälsoekonomi  
Företaget har inkommit med en hälsoekonomisk analys i form av en partitioned-survival-
modell. Den har tre stadier: progressionsfri sjukdom, progredierad sjukdom och död. Alla 
patienter går in i modellen i stadiet för progressionsfri sjukdom. Övergångssannolikheterna 
bygger på effektmåtten progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).  
  
Två separata modellanalyser görs. Den ena avser Keytruda i monoterapi medan den andra 
avser Keytruda i kombination med platinabayserad kemoterapi och 5-FU. Jämförelsealterna-
tiv är i båda analyserna cetuximab i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5-FU.   
 
TLV:s bedömning: Som TLV har beskrivit finns det andra relevanta jämförelsealternativ 
till Keytruda vid huvud-/halscancer. Företaget har dock enbart gjort analyser med ovan 
beskrivna jämförelsealternativ. Efter redovisningen av de hälsoekonomiska resultaten 
diskuterar TLV om det går att dra någon slutsats kring hur andra jämförelsealternativ skulle 
ha påverkat kostnadseffektiviteten.  

3.1 Effektmått  

 Klinisk effekt 

De viktigaste kliniska effektmåtten i modellen är PFS och OS som hämtats från studien 
KEYNOTE-048. Till följd av att uppföljningsdata är begränsad i tid extrapoleras effektmåtten 
över patientens livslängd.  
 
Företaget finner det lämpligast att för både PFS och OS i de båda indikationerna använda en 
så kallad piecewise extrapolering. Fram till en viss tidpunkt använder modellen de direkta 
Kaplan-Meier-estimaten. Bortom den tidpunkten modelleras effektdata med grund i Kaplan-
Meier-estimaten. I den senare modelleringsfasen används inte de tidiga Kaplan-Meier-
estimaten.  
 
Den statistiska passformen, det vill säga hur de olika skattade fördelningarna överensstäm-
mer med bakomliggande Kaplan-Meier-estimat, har utvärderats med metoderna AIC och 
BIC. Tillsammans med en visuell bedömning utgör det kriterium för företagets val av 
extrapoleringar. 
 
Fram till vecka 52 använder företaget Kaplan-Meier-estimaten för progressionsfri överlevnad 
i både monoterapi- och kombinationsterapimodellen. Därefter använder de exponentialför-
delning i båda armarna. Den fördelningen ger bäst statistisk passform i bägge behandlings-
armarna.  
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Figur 3. PFS KM och extrapolerad (streckad) PFS i företagets hälsoekonomiska modell, 
monoterapi. 

 
 
 
 
Figur 4. PFS KM och extrapolerad (streckad) PFS i företagets hälsoekonomiska modell, 
kombinationsbehandling. 
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För OS har företaget valt att använda Kaplan-Meier-estimaten fram till vecka 80. I monote-
rapimodellen används en log-logistisk fördelning i båda behandlingsarmarna. I kombinat-
ionsbehandlingsmodellen används i stället en log-normal fördelning, som ger bäst statistisk 
passform till befintliga KM-data.  
 
Figur 5. OS KM och extrapolerad (streckad) OS i företagets hälsoekonomiska modell, 
monoterapi. 

 
 
 
 
 
 
Figur 6. OS KM och extrapolerad (streckad) OS i företagets hälsoekonomiska modell, 
kombinationsbehandling. 
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TLV:s diskussion 
PFS-data är så mogna att det inte finns anledning för TLV att ha invändningar mot extrapole-
ringarna, då påverkan på resultaten av en ändring skulle vara marginell.  
 
De av företaget valda extrapoleringsfördelningarna för OS ger närmast en platåeffekt, främst 
i kombinationsmodellen. Det är ett tveksamt antagande vid en palliativ behandling som inte 
syftar till bot. Företaget hävdar att en platåeffekt är ett rimligt antagande utifrån 5-årsdata 
för Keytruda inom indikationerna avancerat melanom [3] och metastaserad icke-småcellig 
lungcancer [4]. Huvud-/halscancer är dock en allvarligare sjukdom med betydligt större 
dödlighet. Dessutom är 20 år en tidshorisont som inte är i närheten av att fångas i valide-
ringen med andra sjukdomar.  
 
Den ena av TLV:s kliniska experter i ärendet bedömer utifrån klinisk erfarenhet att det kan 
finnas en platåeffekt vid behandling mot huvud-/halscancer med Opdivo och att den 
sannolikt är giltig även för Keytruda. Längre än i ett femårigt perspektiv kan han dock inte 
uttala sig. Den andra av TLV:s kliniska experter finner det osannolikt att Keytruda skulle ge 
en överlevnad i ett tjugoårigt perspektiv enligt företagets antaganden.  
 
Nedan framgår utvecklingen om extrapoleringen av OS följer en Weibullfördelning, vilket är 
en vanlig fördelning i hälsoekonomiska utvärderingar, från vecka 80 och framåt. Därmed 
antas ingen långsiktig platåeffekt. 
 
Figur 7. OS KM och extrapolerad (streckad) OS med Weibullfördelning i företagets hälsoe-
konomiska modell, monoterapi. 
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Figur 8. OS KM och extrapolerad (streckad) OS med Weibullfördelning i företagets hälsoe-
konomiska modell, kombinationsbehandling. 

 
 
 
TLV:s bedömning: TLV:s grundscenario skiljer sig från företagets i det att OS extrapoleras 
med Weibullfördelning. Därigenom undviks en långsiktig platåeffekt som TLV bedömer att 
det inte finns tillräckligt stöd för.  
 

 Hälsorelaterad livskvalitet 

Med metoden EQ-5D-3L inhämtades data över hälsorelaterad livskvalitet i KEYNOTE-048. 
Företaget antar att den hälsorelaterade livskvaliteten främst styrs av vilket sjukdomstillstånd 
en patient befinner sig i med nyttovikten 0,77 före progression och 0,71 efter progression. 
Dessutom antar de en liten justering av nyttovikterna baserat på patientens återstående 
livslängd. Ju kortare återstående livslängd, desto lägre nyttovikt. EQ-5D-3L-datan är 
transformerad till nyttovikter med hjälp av den brittiska tariffen [5].   
 
TLV:s bedömning: TLV har inga invändningar mot företagets användning av nyttovikter i 
modellen. 

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Kostnader för läkemedlet 

Företagets beräkning av läkemedelskostnaden för Keytruda utgår från att förpackningar om 
50 mg används till priset 16 580 kr per styck samt att fyra vialer administreras var tredje 
vecka, vilket motsvarar den rekommenderade dosen om 200 mg. Dosintensiteten antas vara 
100 procent. Kostnaden per vecka är följaktligen drygt 22 000 kronor för Keytruda. 
 
Läkemedelskostnaderna för cetuximab, platinabaserad kemoterapi och 5-FU i jämförelsear-
men samt platinabaserad kemoterapi och 5-FU i kombination med Keytruda utgår från 
doseringar i Regionala Cancercentrum i Samverkans nationella regimbibliotek och försälj-
ningspriserna på Apoteket. Doseringarna är samstämmiga med de som användes i 
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KEYNOTE-048. Det leder till en kostnad för cetuximab som är 1 400 - 1 500 kronor per 
vecka beroende på om det är patientgruppen som annars skulle ha fått Keytruda som 
monoterapi som avses eller om det är de som skulle ha fått Keytruda i en kombinationsbe-
handling. Kostnaderna för platinabaserad kemoterapi är oavsett patientgrupp 70 kronor per 
vecka och för 5-FU 600 kronor per vecka.   
 
Behandlingslängden i båda behandlingsarmarna framgår av figurerna nedan. Ingen extrapo-
lering behöver göras, eftersom Kaplan-Meier-data är fullständiga.  
 
Figur 9. Behandlingslängd KM i företagets hälsoekonomiska modell, monoterapi. 
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Figur 10. Behandlingslängd KM i företagets hälsoekonomiska modell, kombinationsbe-
handling. 

 
 
Andelen patienter som får efterföljande behandling antar samma värden som i KEYNOTE-
048. Så är även fallet med den genomsnittliga längden på den efterföljande behandlingen. 
Efterföljande behandling med immunterapi antas ges till 12-16 procent av patienterna som 
får efterföljande behandling i Keytruda-armarna och till 50 procent i jämförelsearmen.   
 

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

 
Administreringskostnaderna är antagna att vara 4 793 kronor per tillfälle. Vid administrering 
av flera läkemedel vid samma tillfälle påverkas inte kostnaden.  
 
Övrigt vårdresursutnyttjande i modellen är i sin helhet hämtade från en registerstudie som 
finns i abstractformat och som studerar behandlingsmönster och sjukvårdsutnyttjande bland 
patienter som har fått minst tre linjers behandling mot huvud-/halscancer[6]. Källan för 
enhetskostnader är regionala prislistan för Södra sjukvårdsregionen. Detta medför en 
vårdkostnad per vecka utöver läkemedel och administreringskostnader som uppgår till 3 500 
kronor per vecka i progressionsfritt tillstånd och 1 500 kronor per vecka i progression.     

 Indirekta kostnader 

I sitt grundscenario inkluderar företaget kostnader till följd av frånvaro från arbetet, vilket 
har försumbara effekter på kostnadseffektivitetsresultaten.  
 
 
TLV:s bedömning: Kostnaden för Keytruda är överskattad eftersom det finns ett nationellt 
avtal som innebär lägre kostnader. Detta gäller även för Opdivo som efterföljande behand-
ling. Kostnaden per vunnet QALY som redovisas i rapporten blir därmed överskattad. 
 
Ytterligare en aspekt som överdriver kostnaden per vunnet QALY är att kostnaden för 
cetuximab kommer från en parallellimporterad vara som inte hade någon försäljning i mars 
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2020. Sedan december 2019 har endast två förpackningar sålts. Under samma tid har 
cetuximab från originaltillverkaren sålt över 100 förpackningar per månad. Enligt de av 
regionerna har med originaltillverkaren är kostnaden för cetuximab mycket högre än den 
prisuppgift som företaget använder i sin hälsoekonomiska analys. TLV har i beräkningarna 
utgått från genomsnittet av det avtalade priserna i de olika regionerna, vilket innebär en 
kostnad per vecka för cetuximab mellan 8 700 kronor och 9 300 kronor. 
 
TLV exkluderar kostnader till följd av frånvaro från arbetet i sitt grundscenario. Det har 
marginell inverkan på resultaten. Även de övriga vårdkostnaderna har liten inverkan på 
resultaten, eftersom de inte är stora jämfört med läkemedelskostnaden för Keytruda och att 
de förekommer i alla tre behandlingsarmarna. 
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4 Resultat 
 
I grundanalysen jämförs Keytruda antingen i monoterapi eller i kombination med platina-
baserad kemoterapi och 5-FU med cetuximab i kombination med platinabaserad kemoterapi 
och 5-FU.   

4.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 

 Kaplan-Meier-estimaten för PFS i behandlingsarmarna används fram till vecka 52. 
Bortom den tidpunkten modelleras effektdata med grund i Kaplan-Meier-estimaten 
med exponentialfördelning. I den senare modelleringsfasen används inte de tidiga 
Kaplan-Meier-estimaten. 

 Kaplan-Meier-estimaten för OS i behandlingsarmarna används fram till vecka 80. 
Bortom den tidpunkten modelleras effektdata med grund i Kaplan-Meier-estimaten 
med log-logistisk fördelning i monoterapimodellen och med log-normal fördelning i 
kombinationsterapimodellen. I den senare modelleringsfasen används inte de tidiga 
Kaplan-Meier-estimaten. 

 Nyttovikterna är olika i olika hälsotillstånd men skiljer sig i övrigt inte mellan be-
handlingsarmarna. Nyttovikterna kommer från KEYNOTE-048. 

 Behandlingstiderna är lika långa som i KEYNOTE-48. I Keytruda-armarna behandlas 
ingen längre än två år. 

 Samma andel patienter som fick efterföljande behandling i KEYNOTE-048 får det i 
modellen och med samma behandlingslängd. 

 Kostnader för frånvaro från arbetet är inkluderat. 

 Resultatet i företagets grundscenarion 

 
Tabell 3. Resultat i företagets grundscenario, monoterapi, diskonterat där inte annat 
uppges, SEK 

 
Keytruda 
monoterapi 

cetuximab+ 
+platinabaserad 
kemoterapi+5-FU 

Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad, inklusive efterföljande 
behandling 

710 822 117 196 593 626 

Övriga sjukvårdskostnader  410 898 496 662 -85 764 

Indirekta kostnader (produktionsbortfall) 30 336 22 210 8 126 

 

Kostnader, totalt 1 152 055 636 068 515 988 

 

Levnadsår (odiskonterat) 2,79 1,41 1,38 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 1,76 0,97 0,79 
 
Kostnad per vunnet levnadsår 467 388 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 652 219 
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Tabell 4. Resultat i företagets grundscenario, kombinationsbehandling, diskonterat där inte annat 
uppges, SEK 

 
Keytruda 
kombinations-
behandling 

cetuximab+ 
+platinabaserad 
kemoterapi+5-FU 

Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad, inklusive efterföljande 
behandling 

802 682 118 120 684 562 

Övriga sjukvårdskostnader  606 478 487 227 119 250 

Indirekta kostnader (produktionsbortfall) 33 513 21 291 12 222 

 

Kostnader, totalt 1 442 673 626 639 816 034 

 

Levnadsår (odiskonterat) 2,65 0,94 1,70 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 2,25 0,91 1,33 
 
Kostnad per vunnet levnadsår 436 918 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 611 678 

 Företagets känslighetsanalyser 

Tabell 5 Företagets känslighetsanalyser, monoterapi 

 
Tabell 6 Företagets känslighetsanalyser, kombinationsbehandling 

 

4.2 TLV:s grundscenario 

 

 OS extrapoleras med Weibullfördelning. 
 Kostnad för cetuximab enligt genomsnitt av avtalen mellan regionerna och original-

tillverkare. 
 Kostnader för frånvaro från arbetet är inte inkluderat. 

 

Variabel (grundsce-
nario inom parentes) 

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

Ålder (61 år) 80 år 495 610 0,67 743 258 
41 år 523 160 0,79 660 297 

Nyttovikt, progress-
ionsfri (0,77)  

0,79 515 988 0,81 634 637 
0,74 515 988 0,77 670 804 

Nyttovikt, progression 
(0,71) 

0,74 515 988 0,84 613 813 
0,67 515 988 0,74 695 753 

Variabel (grundsce-
nario inom parentes) 

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

Ålder (61 år) 80 år 773 119 1,03 752 174 
41 år 829 171  1,34 620 237 

Nyttovikt, progress-
ionsfri (0,77)  

0,79 816 034 1,36 601 401 
0,74 816 034 1,31 622 313 

Nyttovikt, progression 
(0,71) 

0,74 816 034 1,40 581 488 
0,67 816 034 1,26 645 175 
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Tabell 7. Resultat i TLV:s grundscenario, monoterapi, diskonterat där inte annat uppges, 
SEK 

 
Keytruda 
monoterapi 

cetuximab+ 
+platinabaserad 
kemoterapi+5-FU 

Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad, inklusive efterföljande 
behandling 

710 830 318 435 392 395 

Övriga sjukvårdskostnader  379 126 486 624 -107 498 

 

Kostnader, totalt 1 089 956 805 059 284 897 

 

Levnadsår (odiskonterat) 2,19 1,24 0,95 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 1,47 0,89 0,58 
 
Kostnad per vunnet levnadsår 353 250 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 490 335 

 
 
Tabell 8. Resultat i TLV:s grundscenario, kombinationsbehandling, diskonterat där inte 
annat uppges, SEK 

 
Keytruda 
kombinations-
behandling 

cetuximab+ 
+platinabaserad 
kemoterapi+5-FU 

Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad, inklusive efterföljande 
behandling 

802 700 331 686 471 014 

Övriga sjukvårdskostnader  564 654 479 516 85 138 

 

Kostnader, totalt 1 367 354 811 202 556 152 

 

Levnadsår (odiskonterat) 2,87 1,18 1,69 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 1,86 0,86 1,00 
 
Kostnad per vunnet levnadsår 398 034 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 555 171 

 

 TLV:s känslighetsanalyser 

 
 
Tabell 9. TLV:s känslighetsanalyser, monoterapi 

 

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

Tidsperspektiv (20 år) 10 år 274 315 0,51 541 577 
Extrapolering av OS 
(Weibullfördelning) 

Exponentialfördelning 265 323 0,40 659 920 
Log-logistisk fördelning 306 629 0,79 387 586 
Log-normal fördelning 323 520 0,95 340 324 
Generaliserad gamma-
fördelning 

312 241 0,84 370 333 

Avtalat pris på Opdivo 
som efterföljande 
behandling (100 % av 
företagets pris) 

50 % av företagets pris 305 193 0,58 525 267 



 

Dnr 3135/2019                                                                                                                                      21 
 

Tabell 10. TLV:s känslighetsanalyser, kombinationsbehandling  

 

 Osäkerhet i resultaten 

Osäkerheten i denna hälsoekonomiska analys är låg. Den höga mognadsgraden i utfallsmått-
en i KEYNOTE-048 reducerar osäkerheten kring behandlingslängd, långsiktig progressions-
fri överlevnad och total överlevnad. Fortfarande kvarstår dock en osäkerhet kring den 
långsiktiga överlevnaden efter behandling med någon av Keytruda-regimerna. 
 

4.3 Analyser med andra jämförelsealternativ 
Cetuximab i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5-FU är inte det enda tänkbara 
jämförelsealternativet till Keytruda-regimerna. TLV har även identifierat platinabaserad 
kemoterapi och 5-FU utan cetuximab som ett jämförelsealternativ. Ett annat tänkbart 
jämförelsealternativ är platinabaserad kemoterapi i kombination med paklitaxel.  
 
Vad avser platinabaserad kemoterapi och 5-FU sågs i en randomiserad fas III-studie 
omfattande 442 patienter en förlängd progressionsfri överlevnad och total överlevnad vid 
tillägg av cetuximab [7].   
 

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

Tidsperspektiv (20 år) 10 år 529 838 0,80 663 520 
Extrapolering av OS 
(Weibullfördelning) 

Exponentialfördelning 521 908 0,68 763 532 
Log-logistisk fördelning 577 988 1,22 474 634 
Log-normal fördelning 590 238 1,33 442 428 

Avtalat pris på Opdivo 
som efterföljande 
behandling (100 % av 
företagets pris) 

50 % av företagets pris 576 747 1,00 575 730 
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Figur 11. Total överlevnad och progressionsfri överlevnad; cetuximab i kombination 
med platinabaserad kemoterapi och 5-FU vs platinabaserad kemoterapi och 5-FU

 
 
 
En hälsoekonomisk analys av Keytruda-regimerna jämfört med enbart platinabaserad 
kemoterapi och 5-FU skulle uppvisa en större QALY-vinst än om även cetuximab ingick i 
jämförelsen. Cetuximab innebär dock en betydande läkemedelskostnad. TLV kan inte 
bedöma om kostnaden per vunnet QALY skulle vara högre eller lägre om jämförelseal-
ternativet är platinabaserad kemoterapi och 5-FU utan cetuximab jämfört med om även 
cetuximab ingår. Men om TLV tar bort kostnaden för cetuximab från de tidigare redovi-
sade analyserna, men bibehåller effekten av tillägg av cetuximab i jämförelsearmen, blir 
kostnaden per vunnet QALY 930 000 kronor vid monoterapi och 840 000 kronor vid 
kombinationsbehandling. Dessa kalkyler överskattar kostnaden per vunnet QALY för 
Keytruda på två sätt. Dels tillgodogör sig jämförelsearmen effekten av cetuximab utan att 
drabbas av kostnad för densamma, dels är i kostnaden för Keytruda inte hänsyn tagen till 
att det finns ett nationellt avtal som reducerar kostnaden för Keytruda. 
 
Platinabaserad kemoterapi och paklitaxel uppvisar, enligt det nationella vårdprogrammet 
för huvud- och halscancer, sannolikt samma tumöreffekt som platinabaserad kemoterapi 
och 5-FU i den palliativa situationen utan att det är vetenskapligt bevisat. Effektskillna-
den enligt figur 11 är sannolikt därmed även giltig för cetuximab i kombination med 
platinabaserad kemoterapi och 5-FU jämfört med platinabaserad kemoterapi och paklitaxel. 
Detta tillsammans med att paklitaxel och 5-FU båda är läkemedel med låg kostnad leder 
till att samma slutsats om påverkan på kostnad per vunnet QALY är giltig även i detta 
fall. 
 
 



 

Dnr 3135/2019                                                                                                                                      23 
 

4.4 Budgetpåverkan 
 
Enligt företaget kommer försäljningen under resterande delen av 2020 uppgå till [----] 
kronor. 
 

4.5 Samlad bedömning av resultaten 
Denna hälsoekonomiska analys jämför Keytruda i monoterapi eller Keytruda i kombination 
med platinabaserad kemoterapi och 5-FU mot cetuximab i kombination med platinabaserad 
kemoterapi och 5-FU. I TLV:s grundscenarion är kostnaden per vunnet QALY 510 000 
kronor i monoterapi och 580 000 kronor i kombinationsbehandling. I detta beaktas inte att 
det finns ett konfidentiellt avtal mellan företaget och regionerna som reducerar kostnaden för 
Keytruda och därmed även kostnaden per vunnet QALY. 
 
Osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen bedöms som låg. Detta beror främst på att det 
är en hög mognadsgrad i utfallsmåtten i KEYNOTE-048. 
 
Det finns andra tänkbara jämförelsealternativ än cetuximab i kombination med platinabase-
rad kemoterapi och 5-FU. TLV kan inte bedöma huruvida analyser mot de andra jämförelse-
alternativen skulle leda till lägre eller högre kostnader per vunnet QALY. 
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