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Klinikläkemedelsuppdraget 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför hälsoekonomiska bedömningar 
av utvalda klinikläkemedel, läkemedel som används inom slutenvården. Inom ramen för 
detta arbete fattar TLV inte några beslut, utan tar fram hälsoekonomiska underlag för beslut i 
regionerna.  
 
NT-rådet (Nya terapier) initierar vilka läkemedel som ska bedömas och ger rekommendat-
ioner till regionerna baserat på TLV:s underlag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TLV:s underlag är framtaget i enlighet med TLV:s allmänna råd och andra hälsoekonomiskt 
etablerade metoder. 
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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 

Utvärderad indikation: Opdivo i kombination med Yervoy är indicerat som första linjens 
behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos. 
 

• Njurcancer är en heterogen malign sjukdom som ofta bildar metastaser. Njurcellscan-
cer (renalt adenocarcinom) är den absolut vanligaste typen av njurcancer.  

• Svårighetsgraden för tillståndet bedöms som mycket hög. 

• Opdivo (nivolumab) är en antikropp som binder till och blockerar receptorn ”pro-
grammerad celldöd-1” (PD-1) och ökar därigenom immunsystemets förmåga att döda 
cancerceller.  Yervoy (ipilimumab) är en antikropp som binder till och hämmar prote-
inet cytotoxiskt T-lymfocyt-antigen 4 (CTLA-4), vilket leder till en ökad förmåga för 
immunförsvaret att angripa tumören. 

• TLV bedömer att VEGF-hämmarna Sutent (sunitinib) och Votrient (pazopanib) utgör 
relevanta jämförelsealternativ eftersom dessa rekommenderas som första linjens be-
handling och därmed har motsvarande användningsområde som Opdivo + Yervoy. 
TLV har i tidigare ärende, dnr 1638/2018, bedömt att Sutent och Votrient har jämför-
bar effekt. Då Votrient är förknippad med en lägre kostnad än Sutent är TLV:s be-
dömning att Votrient är det mest relevanta jämförelsealternativet av de två. Baserat 
på nyligen uppdaterade europeiska och svenska behandlingsriktlinjer bedömer TLV 
att även tyrosinkinashämmaren Cabometyx (kabozantinib) utgör ett relevant jämfö-
relsealternativ. TLV:s hälsoekonomiska analyser baseras på jämförelser mot Votrient 
samt mot Cabometyx. 

• Effekt och säkerhet av Opdivo i kombination med Yervoy jämfört med Sutent har 
utvärderats i en randomiserad fas-III studie, CheckMate-214, bestående av 847 pati-
enter med njurcellscancer med intermediär/dålig prognos.  

• Behandling med Opdivo + Yervoy visade en statistisk signifikant effektfördel avse-
ende total överlevnad i förhållande till Sutent samt associerades med en längre pro-
gressionsfri överlevnad. 

• Både Opdivo och Yervoy har avtalade priser som inte är tillgängliga för TLV då de 
omfattas av sekretess. I detta underlag anges därför genomgående företagets pris för 
de båda läkemedlen. För Votrient anges fastställt AUP. Cabometyx ingår också i lä-
kemedelsförmånerna. Under utredningen tecknade regionerna och företaget en sido-
överenskommelse som utgjorde en del av TLV:s beslutsunderlag. Återbäringsnivån i 
sidoöverenskommelsen omfattas av sekretess och TLV kan därför inte utföra en direkt 
jämförelse mellan Opdivo + Yervoy och den faktiska kostnaden för användning för 
Cabometyx. TLV använder därför det gemensamma jämförelsealternativet Votrient 
för att jämföra Opdivo + Yervoy mot Cabometyx. I TLV:s analys för jämförelsen mot 
Cabometyx används kostnaden efter återbäring för Cabometyx.  

• Opdivo i kombination med Yervoy kostar ungefär 145 000 kronor per månad och 
patient under de första tre månaderna. Därefter går patienter över till Opdivo som 
monoterapi. Kostnaden för Opdivo som monoterapi är ungefär 60 000 kronor per 
månad. Kostnaden per månad för Votrient är ungefär 25 000 kronor.  

• TLV uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Op-
divo + Yervoy ligger runt 1,25 miljoner kronor jämfört mot Votrient, samt runt 1,4 
miljoner kronor jämfört mot Cabometyx.  

• Osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen bedöms vara hög och ligger främst i hur 
länge behandlingen med Opdivo antas fortgå. Alternativa stoppregler presenteras i 
TLV:s känslighetsanalys. Att applicera en stoppregel sänker kostnaden per QALY. Det 
finns även en osäkerhet kring effekten av Opdivo bortom de kliniska studierna. Dessa 
faktorer har en betydande påverkan på kostnaden per QALY.  
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TLV har tidigare utvärderat kostnadseffektiviteten för Opdivo för åtta andra canceridikation-
er. NT-rådet (nya terapier) har därför beställt en begränsad utvärdering för den aktuella 
indikationen njurcellscellscancer. Det innebär att TLV inte detaljgranskar företagets hälsoe-
konomiska modell i samma utsträckning som i andra ärenden, utan redovisar och kommen-
terar i huvudsak de antaganden som är gjorda av företaget. 
 
Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund 
för den hälsoekonomiska analysen förändras på ett avgörande sätt. 
 
Uppdatering av analysen kan beställas av regionerna vid behov. 

 
 

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

 
  



Dnr 3313/2018; 1341/2019                                                                                                                       6 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund..................................................................................................... 7 

2 Medicinskt underlag Opdivo i kombination med Yervoy ............................. 7 

2.1 Njurcellscancer .........................................................................................................7 
2.2 Läkemedlet ................................................................................................................8 
2.3 Behandling och svårighetsgrad ...............................................................................9 
2.4 Klinisk effekt och säkerhet ..................................................................................... 11 

3 Hälsoekonomi ........................................................................................... 20 

3.1 Effektmått ................................................................................................................ 21 
3.2 Kostnader och resursutnyttjande .......................................................................... 25 

4 Resultat ..................................................................................................... 28 

4.1 Företagets grundscenario ...................................................................................... 28 
4.2 TLV:s scenarion ...................................................................................................... 30 
4.3 Budgetpåverkan ...................................................................................................... 34 
4.4 Samlad bedömning av resultaten .......................................................................... 34 

5 Utvärdering från myndigheter i andra länder ........................................... 35 

6 Den etiska plattformen .............................................................................. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dnr 3313/2018; 1341/2019                                                                                                                       7 
 

1 Bakgrund 

TLV har inom Klinikläkemedelsuppdraget tidigare gjort hälsoekonomiska utvärderingar av 
Opdivo vid indikationerna: 
- Avancerat melanom (dnr: 4224/2014) 
- Lokalt avancerad eller metastaserande icke småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp 
efter tidigare kemoterapi hos vuxna (dnr: 4226/2014) 
- Lokalt avancerad eller metastaserande icke småcellig lungcancer (NSCLC) av icke skivepi-
teltyp efter tidigare kemoterapi hos vuxna (dnr: 875/2016) 
- Avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling hos vuxna (dnr: 838/2016) 
- Opdivo i kombination med Yervoy vid malignt melanom (dnr: 2406/2016). 
- Opdivo som monoterapi vid skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat 
under eller efter platinumbaserad behandling (dnr: 2964/2016). 
-Opdivo som monoterapi vid lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotel-
cellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av tidigare plati-numbaserad behandling (dnr: 
1224/2017). 
-Opdivo som monoterapi för adjuvant behandling av vuxna efter total resektion av 
melanom, som involverat lymfkörtlar eller som har metastaserat (dnr: 1121/2018). 
 
TLV har inom Klinikläkemedelsuppdraget tidigare gjort hälsoekonomiska utvärderingar av 
Yervoy vid indikationerna: 
-Avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna som inte erhållit tidigare 
behandling (dnr: 200/2013) 
-Yervoy i kombination med Opdivo vid malignt melanom (dnr: 2406/2016). 
 

2 Medicinskt underlag Opdivo i kombination med Yervoy 

2.1 Njurcellscancer 

Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtade i sin helhet från Njurcancer 
Nationellt vårdprogram (september 2017)1. 
 
Drygt 1 000 nya fall av njurcancer upptäcks varje år i Sverige. Njurcancer står för cirka 2,3 
procent respektive 1,5 procent av all cancer hos vuxna män och kvinnor i Sverige, vilket gör 
den till den nionde respektive sjuttonde vanligaste tumörformen bland män och kvinnor. De 
vanligaste symtomen vid diagnos är blod i urinen, magsmärtor eller helt ospecifika symtom. 
 
Njurcancer förekommer cirka 1,5 gånger så ofta hos män jämfört med kvinnor. Njurcancer är 
ovanlig före 40 års ålder och de flesta är mellan 60 och 80 år vid diagnostillfället.  
 
Andelen patienter med metastasering vid diagnostillfället var 15 procent år 2015. Av de 
patienter som vid diagnostillfället inte har metastaserad sjukdom får cirka 20 procent 
tumöråterfall inom 5 år. Överlevnaden är starkt kopplad till patientens tumörstadium vid 
diagnostillfället, och vid primärt metastaserad sjukdom är 5-årsöverlevnaden 15 procent. För 
lokaliserad sjukdom med små tumörer är den relativa 5-årsöverlevnaden över 90 procent.  
 
Njurcancer består av flera olika cancertyper med genetiska skilda förändringar. De tre 
vanligaste typerna är: klarcellig njurcancer (70–80 procent av fallen), papillär njurcancer 
(10–15 procent) och kromofob njurcancer (cirka 5 procent).  

                                                        
1 R. C. C. i. samverkan. (2017). Nationellt vårdprogram njurcancer. Available: 
https://www.cancercentrum.se/syd/cancerdiagnoser/urinvagar/njurcancer/vardprogram/ 
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Orsakerna till att njurcancer utvecklas är inte helt klara, men rökning och kraftig övervikt är 
två kända riskfaktorer. Andra riskfaktorer som påvisats är högt blodtryck och förvärvad 
njurcystsjukdom vid långvarig njursvikt 
 

2.2  Läkemedlet 

Opdivo innehåller den verksamma substansen nivolumab. Yervoy innehåller den verksamma 
substansen ipilimumab. Denna utvärdering rör Opdivo i kombination med Yervoy som första 
linjens behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos 
 
Centralt godkännande från europeiska kommissionen för denna indikation erhölls den 11 
januari 2019 
 
Opdivo har sedan tidigare centralt godkännande för andra indikationer såsom malignt 
melanom (juli 2015), icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp (oktober 2015), 
icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke skivepiteltyp (april 2016), njurcellscancer i andra 
linjen (april 2016), klassiskt Hodgkins lymfom (nov 2016), behandling i kombination med 
Yervoy vid malignt melanom (maj 2016), skivepitelcancer i huvud- och halsområdet (april 
2017), vid lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer vid 
otillräcklig effekt av tidigare platinumbaserad behandling (juni 2017), samt som monoterapi 
för adjuvant behandling av vuxna efter total resektion av melanom, som involverat lymfkört-
lar eller som har metastaserat (juli 2018). 
 
Yervoy har sedan tidigare centralt godkännande för indikationerna Yervoy i kombination 
med nivolumab vid malignt melanom (maj 2016), samt Yervoy som monoterapi för behand-
ling av avancerat melanom hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre (juli 2011). 

 Indikation 

Opdivo i kombination med Yervoy är indicerat som första linjens behandling av vuxna med 
avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos 

 Verkningsmekanism 

Opdivo (nivolumab) är en antikropp som binder till och blockerar en receptor som kallas 
”programmerad celldöd-1” (PD-1). Härigenom blockeras dess interaktion med liganderna 
PD-L1 och PD-L2, som brukar uttryckas på bland annat tumörceller och andra celler i 
tumörens närområde. Bindningen mellan PD-1 och PD-L1/PD-L2 hämmar normalt T-
cellernas celldelning och utsöndring av cytokiner, och genom att blockera denna interaktion 
kan immuncellerna förbli aktiva. Nivolumab ökar därigenom immunsystemets förmåga att 
döda cancerceller. 
 
Yervoy (ipilimumab) är en antikropp som binder till och hämmar proteinet cytotoxiskt T-
lymfocyt-antigen 4 (CTLA-4) som spelar en nyckelroll i regleringen av T-cells-aktivitet. 
Hämningen leder till ett ökat antal aktiva T-celler som kan angripa tumören. 

 Dosering/administrering 

Den rekommenderade doseringen för de fyra första doserna är 3 mg/kg nivolumab i kombi-
nation med 1 mg/kg ipilimumab intravenöst var tredje vecka. Detta följs sedan av en 
monoterapifas där nivolumab ges intravenöst antingen som 240 mg varannan vecka eller 
som 480 mg var fjärde vecka.  
 
Behandling med Opdivo, antingen i kombination med ipilimumab (under de första fyra 
doserna) eller som monoterapi bör fortsätta så länge som klinisk nytta ses eller tills behand-
lingen inte längre tolereras av patienten.  
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Atypiska svar (det vill säga en initial temporär ökning av tumörstorleken eller tillkomst av 
små nya lesioner inom de första behandlingsmånaderna följt av tumörkrympning) har 
observerats. Det rekommenderas att kliniskt stabila patienter med initiala tecken på sjuk-
domsprogression ska stå kvar på behandling med nivolumab eller nivolumab i kombination 
med ipilimumab (under de första fyra doserna) till dess att sjukdomsprogression har 
bekräftats. 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Av gällande nationellt vårdprogram för njurcancer från 13 september 2017 framgår att Sutent 
(sunitinib), Votrient (pazopanib) eller kombinationen (Avastin) bevacizumab och interferon-
alfa rekommenderas som primärbehandling vid metastaserad klarcellig njurcancer med 
god/intermediär prognos. Sutent eller Votrient kan rekommenderas för patienter med dålig 
prognos.  Torisel (temsirolimus) kan övervägas för patienter med dålig prognos. 
 
Vid icke klarcellig njurcancer framgår att Sunitinib, Torisel eller everolimus kan övervägas 
som behandling i första linjen. 
 
I tabellen nedan sammanfattas behandlingsriktlinjerna för metastaserad eller återkommande 
njurcancer enligt det nationella vårdprogrammet från 2017-09-13. 
 
Tabell 1: Systemisk behandling av metastaserad sjukdom eller av återfall2 

 
 

                                                        
2 Njurcancer. Nationellt vårdprogram. Regionalt cancercentrum i samverkan. September 2017. 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/urinvagar/njurcancer/natvp_njurcancer_2017-09-13_final.pdf 
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Den nationella vårdprogramgruppen för njurcancer har arbetat fram en ny version av 
nationellt vårdprogram för njurcancer som nu finns ute för en andra remissrunda.  De nya 
rekommendationerna går i linje med de nyligen uppdaterade europeiska behandlingsriktlin-
jerna från ESMO3.  
 
Angående målriktade behandlingar generellt skriver vårdprogramgruppen i det uppdaterade 
vårdprogrammet att den totala överlevnaden för patienter med njurcancer har förbättrats 
avsevärt sedan införandet av målriktade läkemedel. Vidare beskrivs att inga data talar för 
kurativ effekt med målriktade läkemedel utan effekten är bromsande och stabiliserande 
under begränsad tid. Komplett remission är enligt vårdprogrammet sällsynt men har setts 
hos en mindre andel av patienter som får kombinationsimmunbehandling med Opdivo + 
Yervoy.  
 
Vid första linjens behandling av klarcellig njurcancer med intermediär risk för tumörprogress 
rekommenderas i det uppdaterade vårdprogrammet kombinationen Opdivo + Yervoy i första 
hand. Andra möjligheter är någon utav tyrosinkinas/VEGF-hämmarna Cabometyx 
(kabozantinib), Sutent, Votrient, Fotivda, eller Avastin i kombination med interferon-α. Vid 
hög risk rekommenderas kombinationen Opdivo + Yervoy i första hand. Andra möjligheter är 
Cabometyx, Sutent eller Votrient.  
 
Gällande första linjens behandling av icke-klarcellig njurcancer skriver programgruppen att 
det inte finns några randomiserade fas III-studier med ovan nämnda läkemedel på patienter 
med icke klarcellig njurcancer och därför kan inga klara behandlingsrekommendationer ges 
för dessa patientgrupper. Tyrosinkinashämmare är vanligen förstahandsval. Generellt är 
dock prognosen och behandlingseffekten sämre. 

 Jämförelsealternativ 

Företaget hänvisar till gällande svenskt vårdprogram för njurcancer och anger därav Sutent, 
Votrient samt Avastin i kombination med interferon-alfa som relevanta jämförelsealternativ 
för Opdivo + Yervoy vid metastaserad klarcellig njurcellscancer med intermediär/dålig 
prognos. Vid metastaserad icke-klarcellig njurcellscancer uppges Sutent, everolimus samt 
Torisel (temsirolimus) vara relevanta jämförelsealternativ.  
 
Företaget uppger att de inte ser Fotivda (tivozanib) som ett relevant jämförelsealternativ 
eftersom användningen inte förväntas bli stor då Fotivda inte uppvisat signifikanta effektför-
delar jämfört med övriga tyrosinkinashämmare (Sutent och Votrient).  
 
TLV:s diskussion  
För TLV:s bedömning av jämförelsealternativ utgår TLV både från gällande vårdprogram 
från 2017 samt från det uppdaterade vårdprogrammet som i dagsläget befinner sig på 
remisstadium, eftersom det senare överensstämmer med de nyligen uppdaterade riktlinjerna 
för njurcancer från ESMO. TLV bedömer därför att tyrosinkinas/VEGF-hämmarna Cabome-
tyx, Sutent samt Votrient är de mest relevanta jämförelsealternativen till Opdivo + Yervoy.  
 
Fotivda fick EC-godkännande i augusti 2017 som första linjens behandling av njurcancer och 
har utvärderats av TLV (dnr 1638/2018). TLV har gjort bedömningen att effekten av Fotivda 
är jämförbar med effekten av både Sutent och Votrient samtidigt som Fotivda är förknippad 
med en lägre kostnad än de båda andra läkemedlen. TLV bedömer dock att Fotivda inte är ett 
lika relevant jämförelsealternativ som övriga tre tyrosinkinashämmare för den här ansökan 
då läkemedlet har en närmast obefintlig användning, baserat på aktuell försäljningsstatistik.  
 

                                                        
3 Bernard Escudier, Camillo Porta, Manuela Schmidinger, Nathalie Rioux-Leclercq, Axel Bex, Vincent Khoo et al. Renal cell 
carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Approved by the ESMO Guidelines 
Committee: September 2008, last update January 2019. 
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Avastin i kombination med interferon-α används nu allt mer sällan enligt det uppdaterade 
vårdprogrammet, och bedöms därför inte vara ett lika relevant jämförelsealternativ som 
övriga tre tyrosinkinashämmare. 
 

TLV:s bedömning: Utifrån det fastställda vårdprogrammet för njurcancer från 2017 samt 
det nyligen uppdaterade vårdprogrammet som finns ute på remiss bedömer TLV att Cabome-
tyx, Sutent och Votrient är de mest relevanta jämförelsealternativen till Opdivo i kombinat-
ion med Yervoy.  
 
TLV har tidigare gjort bedömningen att den kliniska effekten av Sutent och Votrient är 
jämförbar (dnr 1343/2013). Då Votrient är förknippad med en lägre kostnad än Sutent 
bedömer TLV att Votrient är det mest relevanta jämförelsealternativet av de två nämnda 
VEGF-hämmarna.  
 

 Svårighetsgrad för tillståndet 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för tillståndet som mycket hög då 
sjukdomen saknar bot och leder till en avsevärt förkortad livslängd med kraftigt försämrad 
livskvalitet. 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 Kliniska studier 

 
Metod 
 
Säkerhet och effekt för nivolumab (3 mg/kg) i kombination med ipilimumab (1 mg/kg) för 
behandling av avancerad/metastaserande njurcellscancer har utvärderats i en randomiserad, 
öppen fas III-studie (CheckMate-214/CA209-214).  
 
I CheckMate-214-studien ingick patienter (18 år eller äldre) med tidigare obehandlad, 
avancerad eller metastaserande, njurcellscancer med en klarcellig komponent. Populationen 
för det primära effektmåttet inkluderade patienter med intermediär/dålig prognos med 
minst 1 eller fler av 6 prognostiska faktorer enligt IMDC kriterier4. Patienterna inkluderades 
oavsett tumörens PD-L1-status. Exklusionskriterier innefattade då patienter hade ett värde 
på Karnofskys skattningsskala <70 procent, tidigare eller samtidigt förekommande hjärnme-
tastas, samt aktiv autoimmun sjukdom eller medicinska tillstånd som kräver systemisk 
immunsuppression.  
 
Totalt 1096 patienter randomiserades i studien, varav 847 patienter med intermediär/dålig 
prognos, till att få antingen nivolumab i kombination med ipilimumab (experimentella 
armen, n = 425) eller sunitinib (kontrollarmen, n = 422). Sunitinib (50 mg) administrerades 
oralt dagligen under 4 veckor följt av 2 veckors uppehåll vid varje cykel. Behandlingen 
fortsatte så länge klinisk nytta sågs eller tills behandlingen inte längre tolererades5. Nivo-
lumab och ipilimumab administrerades i enlighet med SPC.  
 

                                                        
4 IMDC: International Metastatic RCC Database Consortium. Följande 6 prognostiska faktorer ingår: mindre än ett år från 
tidpunkten för initial diagnos av njurcellscarcinom till randomisering, ett värde på Karnofskys skattningsskala < 80 %, 
hemoglobin lägre än lägsta gränsen för normal, korrigerat kalcium högre än 10 mg/dl, blodplättar och absolut neutrofiltal högre 
än den övre gränsen för normalt. 
5 Företaget har inkommit med information om att det gjordes en korrigering av studiens (CheckMate-214) protokoll som bland 
annat tillåter att behandling avslutas efter 2 år även vid avsaknad av sjukdomsprogression eller då behandlingen fortfarande 
tolereras. 
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Studien innefattade också 249 patienter med god prognos enligt IMDC kriterierna till 
nivolumab plus ipilimumab (n = 125) eller till sunitinib (n = 124). Dessa patienter utvärdera-
des inte som en del av den primära effektpopulationen. 
 
Patienter stratifierades med avseende på IMDC prognostisk status och region. 
 
De första tumörutvärderingarna gjordes 12 veckor efter randomisering och fortsatte var 6:e 
vecka under det första året och därefter var 12:e vecka tills sjukdomsprogress eller utsättande 
av behandling. Fortsatt behandling efter initial prövarbedömd progression (enligt RECIST, 
version 1.1) tilläts om prövaren bedömde att patienten tolererade behandlingen och hade en 
klinisk nytta av studieläkemedlet.  
 
Effektmått  
Primära effektmått var totalöverlevnad (OS), definierat som tid från randomisering fram till 
död oberoende av orsak, objektiv responsfrekvens (ORR), definierat som andelen patienter 
som uppnått bästa respons av komplett respons (CR), eller partiell respons (PR) enligt 
RECIST 1.1, och progressionsfri överlevnad (PFS) definierat som tid från randomisering till 
första symptom på återfall bedömt enligt IRRC (Independent Radiology Review Committe) 
eller död oberoende av orsak. 
 
Resultat 
 
Patientkaraktäristika  
Patientkaraktäristika vid studiestart var likvärdiga mellan de två grupperna. Medianåldern 
var 61 år (intervall: 21–85) med 38 procent ≥ 65 år och 8 procent ≥ 75 år. Majoriteten av 
patienterna var män (73 %). Vid studiestart hade 31 procent ett värde på mellan 70 till 80 
procent på Karnofskys skattningsskala, medan resterande hade ett värde på mellan 90 till 
100 procent. Mediantiden från initial diagnos till randomisering var 0,4 år hos både gruppen 
med nivolumab i kombination med ipilimumab och gruppen med sunitinib.  
 
Uppföljningstid och behandlingslängd  
Uppföljningstiden fram till den primära analysen (data cut-off 7 augusti 2017) var i median 
25,2 månader. Kortast uppföljningstid var 18 månader.   
 
En senare uppföljning för OS utfördes på begäran av EMA (data cut-off 1 mars 2018). Kortast 
uppföljningstid var 24 månader.  
 
Företaget har även redovisat data (för ORR, OS och PFS) från senaste publicerade uppfölj-
ning (data cut-off 6 augusti 2018). Medianuppföljningstid var då 32,4 månader. Kortast 
uppföljningstid var 30 månader.  
 
Vid den primära analysen var medianlängden för behandlingen 7,9 månader (intervall: 1 dag-
21,4+ månader) hos patienter behandlade med nivolumab i kombination med ipilimumab 
och 7,8 månader (intervall: 1 dag-20,2+ månader) hos sunitinib-behandlade patienter. 
Behandlingen med nivolumab med ipilimumab fortsatte efter progression hos 29 procent av 
patienterna. Behandlingen med Sutent fortsatte efter progression hos 24 procent av patien-
terna. 
 
Efterföljande behandling 
Vid den primära analysen (data cut-off 7 augusti 2017) hade 39,5 procent av patienterna i 
nivolumab + ipilimumab-armen behandlats med efterföljande systemiska cancerläkemedel, 
varav 20,2 procent erhöll behandling med sunitinib. I sunitinib-armen hade 54,0 procent 
behandlats med efterföljande systemiska cancerläkemedel varav 28,2 procent fick anti-PD-1 
hämmare (nivolumab eller pembrolizumab). 
 
Total överlevnad 
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Vid den primära effektanalysen (cut-off 7 augusti 2017) var HR för OS 0,63 (99,8% KI: 0,44–
0,89); P = 0,0001. Median OS var ej uppnådd i nivolumab + ipilimumab-armen jämfört med 
25,95 månader för sunitinib-armen. Vid 12 månader var OS estimerat till 80,1 procent i 
nivolumab + ipilimumab-armen och 72,1 procent i sunitinib-armen. I nivolumab + 
ipilimumab armen censurerades 285 patienter (67,1%) och 234 patienter (55,5%) censurera-
des i nivolumab-armen. 
 
KaplanMeier-kurvor av OS för patienter med intermediär/dålig prognos från den primära 
effektanalysen visas i Figur 1. 
 
Figur 1: Kaplan-Meier-kurva över total överlevnad för patienter med intermediär/dålig prognos i Check-
Mate-214-studien (data cut-off 7 augusti 2017). 

 
 
I Checkmate-214-studien randomiserades också 249 patienter med god prognos enligt IMDC 
kriterierna till nivolumab plus ipilimumab (n = 125) eller till sunitinib (n = 124). Totalöver-
levnaden hos patienter med god prognos som fick nivolumab plus ipilimumab jämfört med 
sunitinib hade en hasardkvot på 1,13 (95 % KI: 0,64, 1,99; p = 0,6710). Dessa patienter 
utvärderades dock inte som en del av den primära effektpopulationen. 
 
Vid den uppdaterade effektanalysen för OS (cut-off 1 mars 2018) var HR 0,66 (95% KI: 0,54-
0,81), p<0,0001 för nivolumab plus ipilimumab jämfört med sunitinib. Median OS var ej 
uppnådd för nivolumab plus ipilimumab-armen jämfört med 26,97 månader för sunitinib-
armen.  
 
Vid den preliminära effektanalysen i företagets ansökan (cut-off 6 aug 2018) var HR för OS 
[---] (95% KI: [-------]), p <[-----]. Median OS var ej uppnådd jämfört med [----] månader för 
sunitinib-armen.  
 
Företaget har även inkommit med presenterade data6 (cut-off 6 aug 2018) som visar en HR 
för OS 0,66 (95% CI: 0.54-0.80) p<0.0001 
 

                                                        
6 Presented at the 2019 Genitourinary Cancers Symposium; February 14–16, 2019; San Francisco, CA, USA 
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KaplanMeier-kurvor av OS för patienter med intermediär/dålig prognos från den prelimi-
nära effektanalysen visas i Figur 2.  
 
Figur 2: Kaplan-Meier-kurva över total överlevnad för patienter med intermediär/dålig prognos i Check-
Mate-214-studien (data cut-off 6 augusti 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progressionsfri överlevnad 
Vid den primära effektanalysen (cut-off 7 augusti 2017) var HR för PFS 0,82 (99,1% KI: 
0,64–1,05); P = 0,0331. Effektskillnaden uppnådde inte statistisk signifikans. Median PFS 
var 11,56 månader för nivolumab plus ipilimumab-armen jämfört med 8,38 månader för 
sunitinib-armen. Vid 12 månader var PFS estimerat till 49,6 procent i nivolumab + 
ipilimumab-armen och 42,6 procent i sunitinib-armen.  
 
46,4 procent i nivolumab + ipilimumab-armen och 46 procent i sunitinib-armen censurera-
des. Vanligaste anledningen till censurering var att patienterna erhöll efterföljande behand-
ling med cancerläkemedel.  
 
Kaplan-Meier-kurvor av IRRC-bedömd PFS för patienter med intermediär/dålig prognos 
från den primära effektanalysen visas i Figur 3. 
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Figur 3: Kaplan-Meier-kurva över progressionsfri överlevnad för patienter med intermediär/dålig prognos 
i CheckMate-214-studien (data cut-off 7 mars 2017). 

 
 
Vid den preliminära effektanalysen i företagets ansökan för PFS (cut-off 6 augusti 2018) var 
HR [---] (95% KI: [-------]), p <[-----].  Median PFS var [----] månader i nivolumab + 
ipilimumab-armen jämfört med [----] månader för sunitinib-armen. 
 
Företaget har även inkommit med presenterade data7 (aug 2018) som visar en HR för OS 
0.77 (0.65–0.90) p = 0.0014. 
 
Kaplan-Meier-kurvor av PFS för patienter med intermediär/dålig prognos från den prelimi-
nära effektanalysen visas i Figur 4. 
 
 
Figur 4: Kaplan-Meier-kurva över progressionsfri överlevnad för patienter med intermediär/dålig prognos 
i CheckMate-214-studien (data cut-off 6 augusti 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Presented at the 2019 Genitourinary Cancers Symposium; February 14–16, 2019; San Francisco, CA, USA 
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Objektiv responsfrekvens 
Resultat för ORR, tid till respons (TTR) och responsduration (DOR) (data cut-off 7 aug 2017) 
sammanfattas nedan i Tabell 2. 
 
Tabell 2: Sammanfattning av studieresultat från CheckMate-214 (primär analys, data cut-off 7 augusti 
2017). 

CheckMate-214 
 

 Nivolumab + ipilimumab (n = 425) Sunitinib (n = 422) 

ORR (%) 
41,6 (95% KI, 36,9–46,5)  26,5 (95% KI 22,4–31,0) 

P<0,0001 

Komplett respons (%) 
Partiell respons (%) 
Stabil sjukdom (%) 
Progressiv sjukdom (%) 
Odefinierbar  

9,4 
32,2 
31,3 
19,5 
7,3 

1,2 
25,4 
44,5 
17,1 
11,8 

TTR i median (månader) 2,79  3,04 

DOR i median (månader) Ej uppnått 18,17 

 
Resultat för ORR från den senaste effektanalysen (data cut-off 6 augusti 2018) sammanfattas 
nedan i Tabell 3. 
 
Tabell 3: Sammanfattning av studieresultat från CheckMate-214 (uppdaterad analys, data cut-off 6 augusti 
2018). 

CheckMate-214 
 

 Nivolumab + ipilimumab (n = 425) Sunitinib (n = 422) 

ORR (%) 
41,9 (95% KI, 37,1–46,7) 29,4 (95% KI 25,1–34,0) 

P<0,0001 

Komplett respons (%) 
Partiell respons (%) 
Stabil sjukdom (%) 
Progressiv sjukdom (%) 
Odefinierbar  

11,3 
30,6 
25,9 
24,9 
7,3 

1,2 
28,2 
41,2 
19,0 
10,4 

 
Resultat baserat på PD-L1 tumöruttryck 
Fördelen i totalöverlevnad hos nivolumab i kombination med ipilimumab jämfört med 
sunitinib sågs oavsett PD-L1 tumöruttryck. Median för OS vid PD-L1 tumöruttryck ≥ 1 
procent uppnåddes inte för nivolumab i kombination med ipilimumab och var 19,61 månader 
i sunitinib-armen (HR = 0,45; 95 % KI: 0,29–0,71). Vid PD-L1 tumöruttryck <1 procent 
uppnåddes inte medianen för OS för varken nivolumab + ipilimumab-armen eller sunitinib-
armen (HR = 0,73; 95 % KI: 0,54–0,96).  
 
Avseende PFS sågs ingen skillnad mellan studiearmarna vid PD-L1 tumöruttryck <1 procent 
(HR: 1,06; 95% KI: 0.87-1.36). Däremot sågs en tydlig skillnad i PFS till fördel för nivolumab 
+ ipilimumab-armen vid PD-L1 tumöruttryck ≥ 1 procent (HR: 0,47; 95% KI: 0.34-064).  
 
En effektfördel avseende ORR sågs för nivolumab + ipilimumab-armen jämfört med suniti-
nib-armen oavsett PD-L1 tumöruttryck.  
 
Kaplan-Meier-kurvor av OS baserat på PD-L1 tumöruttryck för patienter med interme-
diär/dålig prognos (cut off 7 augusti 2017) visas i Figur 5. 
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Figur 5: Kaplan-Meier-kurva över total överlevnad baserat på PD-L1 tumöruttryck för intermediär/högrisk-
populationen i CheckMate-214-studien (data cut-off 7 augusti 2017). 

 
 
 
Subgruppsanalyser 
I Figur 6 nedan presenteras totalöverlevnaden för fördefinierade subgrupper i studien, data 
cut-off 7 augusti 2017. 
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Figur 6: Subgruppsanalys (skogsdiagram) för totalöverlevnad för patienter med intermediär/dålig 
prognos i CheckMate-214-studien (data cut-off 7 augusti 2017) 

 
 
Biverkningar enligt produktresumén  
Utifrån data från nivolumab 3 mg/kg i kombination med ipilimumab 1 mg/kg vid njurcells-
cancer (n = 547) med en minsta uppföljningstid på 17,5 månader, var de vanligast (≥ 10 %) 
förekommande biverkningarna trötthet (48 %), utslag (34 %), klåda (28 %), diarré (27 %), 
illamående (20 %), hypotyreos (16 %), muskuloskeletal smärta (15 %), artralgi (14 %), 
minskad aptit (14 %), feber (14 %), kräkningar (11 %), hypertyreos (11 %). Majoriteten av 
biverkningarna var milda till måttliga (grad 1 eller 2). 
 
Bland de patienter som behandlats med nivolumab 3 mg/kg i kombination med ipilimumab 1 
mg/kg i ChekMate-214, uppkom biverkningar av grad 3 eller grad 4 under den initiala 
kombinationsfasen hos 169 av 547 patienter (31 %). Av de 382 patienter i denna grupp som 
fortsatte behandlingen i monoterapifasen, fick 144 (38 %) minst en biverkning av grad 3 eller 
grad 4 under monoterapifasen.  
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EMA:s slutsatser 
Av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utredningsprotokoll framgår att Opdivo + 
Yervoy ger en kliniskt relevant OS-fördel, samt en numeriskt förbättrad PFS jämfört med 
Sutent. ORR var markant högre efter behandling med Opdivo + Yervoy med en högre andel 
patienter som uppnådde komplett och partiell respons. Både tid till respons och responsdu-
ration var mer fördelaktig efter behandling med Opdivo + Yervoy jämfört med i Sutent.  
 
Det finns enligt EMA:s bedömning en osäkerhet kring i vilken utsträckning, om någon, 
Yervoy bidrar till effekten av kombinationsbehandlingen, då detta i dagsläget inte är visat. 
Tillägget med Yervoy ger samtidigt upphov till mer toxicitet jämfört med Opdivo som 
monoterapi. Sett till en helhetsbedömning har EMA trots denna osäkerhet gjort bedömning-
en att nytta/riskbalansen vägs upp av den tydliga effektfördel som ges av Opdivo + Yervoy 
jämfört med Sutent. Biverkningsprofilen för Opdivo + Yervoy ligger i linje med vad som 
observerats vid kombinationsbehandling vid melanom.  

 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

Företaget har inte kommit in med underlag för en jämförelse av Opdivo + Yervoy mot 
Cabometyx. I TLV:s utvärdering av Cabometyx som första linjens behandling av njurcellscan-
cer (dnr 2996/2018) har TLV gjort bedömningen, baserat på resultaten i fas-II studien 
CABOSUN8, att det är visat att Cabometyx har en statistiskt signifikant effektfördel avseende 
PFS jämfört mer Sutent. Beträffande OS kunde dock ingen statistisk signifikans påvisas till 
fördel för Cabometyx. Behandling med Cabometyx gav en högre ORR jämfört med Sutent, 
men resulterade inte i att en högre andel patienter uppnådde komplett respons.  
 
Det är mycket osäkert att dra slutsatser om relativ effekt baserat på naiva indirekta jämförel-
ser. Dock är TLV:s bedömning att resultaten för Opdivo + Yervoy utifrån CheckMate-214-
studien jämfört med resultaten för Cabometyx utifrån CABOSUN-studien tyder på att Opdivo 
+ Yervoy är en mer effektiv behandling jämfört med Cabometyx. TLV:s bedömning styrks av 
det faktum att Opdivo + Yervoy rekommenderas i första hand, före aktuella VEGF-hämmare 
inklusive Cabometyx, som första linjens behandling av klarcellig njurcancer i de nyligen 
uppdaterade europeiska och svenska behandlingsriktlinjerna för njurcancer. 
 

TLV:s bedömning: TLV:s bedömning är att den pivotala studien CheckMate-214 visat att 
Opdivo + Yervoy är en mer effektiv första linjens behandling vid njurcellscancer av interme-
diär/dålig prognos jämfört med Sutent.  
 
TLV:s bedömning är att resultaten för Opdivo + Yervoy utifrån CheckMate-214-studien 
jämfört med resultaten för Cabometyx utifrån fas-II studien CABOSUN (som utvärderat 
effekten av Cabometyx jämfört med Sutent) tyder på att Opdivo + Yervoy är en mer effektiv 
behandling jämfört med Cabometyx. 

 
 

  

                                                        
8 Toni K. Choueiri, Susan Halabi, Ben L. Sanford, Olwen Hahn, M. Dror Michaelson, Meghara K. Walsh et al. Cabozantinib 
Versus Sunitinib As Initial Targeted Therapy for Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma of Poor or Intermediate Risk: 
The Alliance A031203 CABOSUN Trial. J Clin Oncol, November 14, 2016. 
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3 Hälsoekonomi 

För att uppskatta kostnadseffektiviteten vid behandling med kombinationen Opdivo + 
Yervoy har företaget inkommit med en partitioned-survival-modell9. Företagets modell har 
tre sjukdomsstadier: progressionsfri sjukdom, progredierad sjukdom och död. Alla patienter 
går in i modellen i stadiet för progressionsfri sjukdom. Andelen patienter i stadierna pro-
gressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) beror på de parametriska funktioner 
som används för att estimera och extrapolera behandlingseffekten för respektive behandling. 
 
Figur 7: Företagets överlevnadsmodell 

 
 
I företagets hälsoekonomiska modell jämförs kombinationen Opdivo + Yervoy med Sutent.  
 
Data och patientkaraktäristika är i modellen främst hämtad från den kliniska studien 
CheckMate-214. Vid inträde är patienternas genomsnittsålder 61 år och de väger i genomsnitt 
81,3 kilo. Modellens tidshorisont är 25 år, vilket i praktiken innebär en livstidsmodellering då 
mindre än en procent av patienterna estimeras vara vid liv efter 25 år. En modellcykel är fyra 
veckor lång. Kostnader och hälsovinster har diskonterats med tre procent årligen. 
 
Företaget presenterar två scenarion gällande kostnadsberäkningen. I det ena scenariot 
estimeras behandlingskostnader baserat på en stoppregel för Opdivo där behandlingen antas 
avslutas efter 96 veckor (22 månader).  I det andra scenariot antas patienter stå på behand-
ling med Opdivo så länge klinisk nytta ses, i enlighet med företagets extrapolering över 
modellens tidshorisont. 
 
TLV:s diskussion 
Som beskrivs i 2.3.2. anser TLV att de mest relevanta jämförelsealternativen är Sutent, 
Votrient och Cabometyx. Eftersom TLV tidigare bedömt att Sutent och Votrient har jämför-
bar effekt (dnr 1638/2018) ersätter TLV kostnader och dosintensitet för Sutent-armen med 
kostnader och dosintensitet för Votrient för att kunna genomföra en analys mellan Opdivo + 
Yervoy och Votrient. Då kostnaden för Votrient är lägre än för Sutent presenterar TLV inte 
några resultat mot Sutent.  
 
Cabometyx har utvärderats av TLV vid andra linjens behandling av njurcellscancer (dnr 
3158/2017) samt vid första linjens behandling av njurcellscancer, där Cabometyx jämförts 
mot Sutent och Votrient (dnr 2996/2018). Under utredningen av Cabometyx som andra 

                                                        
9 Påminner om en Markov-modell, fördelen är att denna modelltyp kan använda överlevnadsdata direkt.   
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linjens behandling tecknade regionerna och företaget en sidoöverenskommelse som utgjort 
en del av TLV:s beslutsunderlag både gällande första och andra linjens behandling. Återbä-
ringsnivån i sidoöverenskommelsen omfattas av sekretess och därför kan TLV inte utföra en 
direkt jämförelse mellan Opdivo + Yervoy och den faktiska kostnaden för användning för 
Cabometyx. TLV använder därför det gemensamma jämförelsealternativet Votrient för att 
jämföra Opdivo + Yervoy mot Cabometyx. I TLV:s analys för jämförelsen mot Cabometyx 
används kostnaden efter återbäring för Cabometyx. 
 
Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår som räknas fram för jämförelsen mellan Opdivo + 
Yervoy och Votrient, i den här utredningen, ställs mot kostnaden per kvalitetsjusterat 
levnadsår som räknades fram mellan Cabometyx och Votrient (dnr 2996/2018). Dessa 
beräkningar kan sedan användas för att i sin tur uppskatta en kostnad per kvalitetsjusterat 
levnadsår mellan Opdivo + Yervoy och Cabometyx.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets hälsoekonomiska modell är lämpligt 
uppbyggd till sin struktur och fångar relevanta kostnader och effekter som behandling med 
Opdivo + Yervoy medför.  
 
Utifrån TLV:s bedömning kring relevanta jämförelsealternativ till Opdivo + Yervoy genomför 
TLV analyser mot Votrient och Cabometyx. Jämförelsen mot Cabometyx görs via en jämfö-
relse av kostnaden per QALY mellan Opdivo + Yervoy och Votrient och kostnaden per QALY 
mellan Cabometyx och Votrient. 
 

3.1 Effektmått 

 Klinisk effekt 

De viktigaste kliniska effektmåtten i modellen är progressionsfri överlevnad (PFS) och total 
överlevnad (OS). För att modellera överlevnadskurvorna i den hälsoekonomiska modellen 
testar företaget först antagandet om proportionella hasarder för att fastställa om OS-, PFS-
och time to treatment discontinuation (TTD)-kurvorna för de två behandlingsalternativen 
ska modelleras separat eller om de kan modelleras som beroende av varandra. Därefter testas 
ett antal olika statistiska fördelningar10 för att testa hur väl de olika fördelningarna överens-
stämmer med bakomliggande Kaplan-Meier-estimat. Den statistiska passformen har 
utvärderats med måtten AIC11 och BIC12 samt har baserats på klinisk relevans.  
 
Vid estimering av OS bedömer företaget att antagandet om proportionella hasarder håller. 
Företaget väljer därför att modellera de båda behandlingsarmarna som beroende av 
varandra. Företaget använder sig av lognormalfördelning då denna passar bäst på det 
underliggande Kaplan-Meier-estimatet. Företaget framför att det inte finns lämpliga kliniska 
data för att validera den extrapolerade delen av OS-kurvorna med. Figur 8 visar företagets 
modellering av överlevnaden för patienter behandlade med Opdivo + Yervoy jämfört med 
patienter behandlade med Sutent. 
 

 
 
 
 
 

                                                        
10 De olika fördelningar som testas är exponentiell, gamma, generaliserad gamma, Gompertz, log-logistisk, log-normal och 
Weibulll 
11 Akaike’s Information Criterion, statistisk metod för att avgöra grad av anpassning.   
12 Bayesian Information Criterion, statistisk metod för att avgöra grad av anpassning   
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Figur 8: Företagets extrapolering av OS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagandet om proportionella hasarder håller inte för PFS-kurvorna. Företaget väljer därför 
att modellera de båda behandlingsarmarna som oberoende av varandra. Enligt måtten AIC 
och BIC är lognormalfördelning den fördelning som passar bäst på det underliggande 
Kaplan-Meier-estimatet för patienter behandlade med Sutent. Generaliserad gammafördel-
ning bedöms av företaget ha bäst passform för Opdivo + Yervoy-armen. Dock leder generali-
serad gammafördelning till en osannolikt lång svans på PFS-kurvan samt till det kliniskt 
omöjliga scenariot att PFS-kurvan till slut korsar OS-kurvan. Med anledning av detta 
bedömer företaget att lognormalfördelning leder till mer trovärdiga PFS-estimat även för 
Opdivo + Yervoy-armen. Det är även den fördelning som ger näst bäst passform enligt AIC 
och BIC. I Figur 9 presenteras företagets modellering av PFS-kurvorna.  
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Figur 9: Företagets extrapolering av PFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förekomsten av biverkningar för Opdivo + Yervoy samt för Sutent hämtas från senaste 
uppföljning från CheckMate-214-studien. Företaget har inkluderat biverkningar av grad 3 
eller 4 som inträffat hos fler än 5 procent av patienterna i någon av behandlingsarmarna.  
 
Tabell 4: Biverkningar av grad 3 eller 4 

 
 
TLV:s diskussion 
Företagets val att extrapolera OS-kurvorna med en lognormalfunktion leder till att mortali-
tetsrisken sjunker fram till dess att mortaliteten ligger i nivå med normalmortaliteten. TLV 
anser att företagets val av extrapolering kan innebära att den estimerade överlevnaden i 
modellen överskattas.  
 
Företagets analys innefattar att det finns en effektfördel13 för Opdivo + Yervoy jämfört med 
Sutent som kvarstår i cirka 11 år från studiens start. Företaget menar att CheckMate-214-
studien har en förhållandevis lång uppföljningstid redan idag (median 32,4 månader vid 
senaste uppföljning), samt att hasardkvoten för OS varit stabil under de tre senaste uppfölj-
ningarna (HR 0.63 (99,8% KI: 0.44, 0.89), HR 0,66 (95% KI: 0,54-0,81) samt HR 0,66 (95% 

                                                        
13 Med effektfördel avses att risken att dö är lägre i den ena studiearmen jämfört med den andra vid det givna tillfället.  



Dnr 3313/2018; 1341/2019                                                                                                                       24 
 

KI: 0.54-0.80)). Företaget har även delgett TLV opublicerad OS-data från en ännu senare 
uppföljning av studien där kortaste uppföljning var på [--] månader. Hasardkvoten var vid 
denna tidpunkt [---] (95% KI: [-------]). Därav finns enligt företaget inte belägg för att sätta 
hasardkvoten till 1 efter en viss tid efter studiens uppföljning. Företaget hänvisar även till det 
höga antalet patienter med komplett respons efter behandling med Opdivo+ Yervoy (11%) 
jämfört med efter behandling med Sutent (1%), vilket kan peka på en bibehållen effektfördel 
för Opdivo + Yervoy-armen över tid. Företaget menar att detta stödjs av den långtidsdata 
som finns för Opdivo vid NSCLC lungcancer (upp till ca 5 års uppföljning) samt av poolad 
långtidsdata för Opdivo vid melanom (upp till 10 års uppföljning). I dessa studier har man 
sett en långsiktig förbättring av OS, speciellt för de patienter som uppnått komplett respons. 
Vid melanom ses en platå i OS-kurvan som startar efter ca 3 år och bibehålls i upp till 10 år. 
 
TLV bedömer att det i nuvarande underlag inte finns stöd för att effektfördelen för Opdivo + 
Yervoy-armen jämfört med Sutent-armen i CheckMate-214-studien kvarstår i 11 år, samt att 
det baserat på nuvarande underlag inte heller går att avgöra hur länge effektfördelen håller i 
sig. TLV noterar att det finns en effektfördel vid uppföljningstidens slut (vid 43 månader), 
men bedömer att det är för osäkert att anta att denna kvarstår i 11 år. Den långtidsdata som 
finns för behandling med immunterapi vid andra cancerformer och som företaget hänvisar 
till visar att den här typen av behandling kan ge upphov till långtidsöverlevnad. I dagsläget 
saknas dock data som visar att så är fallet även vid njurcellscancer. Baserat på företagets 
argument bedömer TLV att det är rimligt att anta att effektfördelen avseende OS kan komma 
att kvarstå i 3 år från uppföljningstidens slut. Därefter antas mortalitetsrisken vara samma i 
de två armarna (HR=1). Detta antagande är behäftat med hög osäkerhet och därför presente-
ras alternativa tidshorisonter för effektjusteringen i TLV:s känslighetsanalyser. 
 
TLV noterar att PFS-kurvorna överlappar fram till cirka 6 månader. Detta är dock vanligt 
förekommande vid behandling med PD-1-hämmare. Även för modellering av PFS har 
företaget valt en lognormalfördelning där risken för återfall sjunker över tid. Även här finns 
en risk för att modellen överskattar den progressionsfria överlevnaden. Dock har valet av 
statistisk fördelning för PFS endast en mindre påverkan på kostnaden per kvalitetsjusterat 
levnadsår. TLV ser därför ingen anledning att justera företagets modellering av PFS.  
 

TLV:s bedömning:  
TLV använder en lognormalfördelning vid modellering av OS-kurvorna och justerar mortali-
tetsrisken (HR=1) för patienter behandlade med Opdivo + Yervoy tre år efter uppföljningsti-
dens slut.  
 
TLV accepterar företagets val av en lognormalfunktion för att modellera PFS. 
 
TLV bedömer att företaget har inkluderat relevanta biverkningar. Företaget har även 
inkluderat biverkningsprofilen för patienter behandlade med Votrient14, vilket TLV använder 
i sin analys.  
 

 Hälsorelaterad livskvalitet 

I CheckMate-214-studien fyllde patienter i EQ-5D15 formulär var fjärde vecka med en 
uppföljningstid på upp till 10 tillfällen. Företaget har sedan översatt svaren från EQ-5D 
formulären till livskvalitetsvikter med hjälp av den så kallade brittiska tariffen (Dolan). 

                                                        
14 Robert j. Motzer, Thomas E. Hutson, David Cella, James Reeves, Robert Hawkins, Jun Guo, Jun, et al., “Pazopanib versus 
sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma”. New England Journal of Medicine, 369(8), 722-731. 2013  
15 EQ-5D är ett instrument som används för att skatta livskvalitet. Instrumentet innehåller fem frågor, där varje fråga har tre 
svarsalternativ. De fem frågorna handlar om rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. 
De tre svarsalternativen är inga problem/svårigheter, vissa problem/svårigheter och stora problem/svårigheter.   
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Företaget inkluderar de behandlingsspecifika livskvalitetvikterna uppmätta i studien  i HE- 
modellen.  
 
Företaget använder ett sjukdomsspecifikt frågeformulär FKSI-1916 för att motivera använd-
ningen av behandlingsspecifika livskvalitetsvikter. I FKSI-19-svaren finns en statistiskt 
signifikant och bibehållen skillnad mellan de två behandlingarna, det vill säga patienterna 
har högre livskvalitet, givet ett visst hälsotillstånd, om de får Opdivo + Yervoy än om de får 
Sutent. Fördelen med behandlingsspecifika livskvalitetsvikter är att de på ett bättre sätt 
fångar livskvalitet hos patienter med den specifika sjukdomen. Vid användning av behand-
lingsspecifika livskvalitetsvikter behöver man inte räkna med biverkningar eftersom dessa är 
inkluderade i livskvalitetsvikterna. Livskvalitetsvikterna presenteras i Tabell 5.  
 
Tabell 5: Livskvalitetsvikter – Brittiska tariffer 

 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att det är en styrka att nyttovikterna till stor del är hämtade från den kliniska 
studien CheckMate-214 då detta innebär att de baseras på den relevanta patientpopulation-
en. TLV bedömer det även som en styrka att nyttovikterna baseras på EQ-5D-formuläret. 
TLV anser att valda nyttovikter är relevanta och förefaller vara i linje med vad som observe-
rats i tidigare ärenden inom samma terapiområde.  
 
Företagets antagande om att patienterna i Opdivo + Yervoy-armen har en högre livskvalitet 
än patienterna i Sutent-armen under hela tidshorisonten innebär en osäkerhet eftersom det 
leder till en effektfördel för patienter behandlade med Opdivo + Yervoy under hela modellens 
tidshorisont.  
 

TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att det är rimligt använda behandlingsspecifika livskvalitetsvikter men 
presenterar även effekten av gemensamma vikter i en känslighetsanalys. 

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

Företaget presenterar två alternativa grundscenarion. Det första scenariot baseras på tiden 
fram till avslutad behandling utifrån CheckMate-214-studien, där behandlingslängd estime-
ras över hela tidshorisonten. I det andra scenariot tillämpar företaget en stoppregel där 
behandlingen avbryts efter 22 månader. 
 
Beräkning av tid till avslutad behandling 
I CheckMate-214-studien registrerades tiden fram till att behandlingen avslutades (time to 
treatment discontinuation, TTD). Då det finns en skillnad mellan TTD och PFS skulle det 
innebära en överskattning av de faktiska kostnaderna att applicera kostnader baserat på PFS. 
Företaget använder sig därför av TTD för att estimera behandlingskostnaderna i modellen. 
Då TTD endast finns tillgängligt under cirka 3 år använder sig företaget av samma metod 
som för OS och PFS för att estimera TTD för hela tidshorisonten. Företaget bedömer att det 
mest lämpliga sättet att modellera TTD för de två behandlingsalternativen är att tillämpa en 
generaliserad gammafunktion. Företagets extrapolering av TTD presenteras i Figur 10. 

                                                        
16 Frågeformulär bestående av 19 frågor symtomrelaterade till njurcancer 
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Figur 10: Företagets modellering av TTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företagets motivering för en stoppregel på 22 månader 
Företaget motiverar valet att applicera en stoppregel för Opdivo med att fas 1-studien 
CheckMate-003 (Opdivo vid tidigare behandlad avancerad lungcancer) innefattade en 
stoppregel efter 22 månader. De svenska kliniska experter företaget har varit i kontakt med 
har framfört till företaget att det är sannolikt att behandlingen med Opdivo avbryts efter 22 
månader. Företaget har även inkommit med information om att i nov 2017 gjordes ett tillägg 
till studiens (CheckMate-214) protokoll som bland annat tillåter att behandling kan avslutas 
efter 22 månader även vid avsaknad av sjukdomsprogression eller då behandlingen fortfa-
rande tolereras. 
 
Företaget antar att behandlingseffekten inte påverkas av att behandlingen avbryts efter 22 
månader. 
  
TLV:s diskussion 
I flera tidigare utvärderingar av Opdivo17 har TLV, i sin analys, presenterat resultat för 
scenarion med och utan stoppregel efter 22,5 månader. TLV har i dessa utvärderingar 
kommenterat att den kliniska relevansen i att applicera en stoppregel efter 22,5 månader är 
mycket osäker. Enligt TLV:s uppfattning blir behandlingarna med PD1-hämmare allt längre, 
upp mot ett par år. Detta skulle kunna förklaras av att patienter sätts in på behandlingen i ett 
tidigare skede än när preparatet först blev tillgängligt. Att patienter sätts in tidigare på 
behandling skulle då kunna medföra att fler patienter tolererar behandlingen. Tills dess att 
studier och klara riktlinjer finns ser TLV det som sannolikt att patienter med avancerad 
sjukdom som bedömts som obotlig och som svarar på behandlingen, får fortsätta behand-
lingen utan behandlingsstopp.  
 
Enligt SmPC ska Opdivo ges så länge klinisk nytta ses eller tills dess att behandlingen inte 
längre tolereras. Vid senaste uppföljningen på företagets studie har patienter stått på 
behandling i upp till 39 månader.  Mot bakgrund av detta ser TLV det som mycket osäkert 
om professionen i klinisk vardag kommer att tillämpa en stoppregel efter 22 månader. Att 
applicera en stoppregel efter 22 månader i modellen skulle enbart kapa kostnaderna för 
behandlingen med Opdivo samtidigt som effekten som observerades i CheckMate-214-
studien, vilken i sin tur baseras på att behandlingen, antas kvarstå.  
 

                                                        
17 Dnr. 4226/2014; dnr. 875/2016; dnr. 2964/2016 
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Med den kunskap som finns tillgänglig idag kan TLV inte uttala sig om en stoppregel efter 22 
månader är rimlig eller inte. För att kunna besvara frågan om ett behandlingsstopp vid en 
fördefinierad tidpunkt är relevant behövs långtidsdata som kan styrka ett sådant antagande.  
I företagets alternativa grundscenario utgår företaget från att Opdivo ges i enlighet med en 
extrapolering av behandlingstiden i den kliniska studien (Figur 10). Detta resulterar i att 
Opdivo, för en liten andel patienter, ges under en väldigt lång tid (över 10 år). TLV anser att 
det är osäkert om patienter kommer stå på behandling under så lång tid. Av den anledningen 
presenteras olika behandlingslängder (stoppregler) som känslighetsanalyser för att illustrera 
hur behandlingslängden påverkar resultaten. 
 

TLV:s bedömning: TLV väljer att basera sin analys på antagandet att patienter står kvar på 
behandling i enlighet med extrapoleringen i Figur 10. Detta kan troligtvis betraktas som ett 
konservativt antagande, men då det inte finns någon evidens som stödjer en tidpunkt för när 
patienter kommer avbryta behandling bedömer TLV det som ett rimligt antagande. Scen-
arion med olika behandlingslängd (stoppregler) presenteras i TLV:s känslighetsanalys för att 
illustrera hur behandlingslängden påverkar resultaten. 

 Kostnader för läkemedlet 

Dosering av Opdivo + Yervoy är baserat på en kombination av ampuller av olika storlekar. 
Dosering av Opdivo + Yervoy är beräknad utifrån 3 respektive 1 milligram per kilo. Företa-
gets beräkningar baseras på en medelvikt på 81,3 kilo. Administrering av kombinationen av 
de två läkemedlen sker vid fyra tillfällen med tre veckors intervall. Efter tre månader övergår 
patienten till behandling med Opdivo i monoterapi som i modellen ges i dosen 240 milligram 
varannan vecka. Både Opdivo + Yervoy har varit föremål för nationella upphandlingar som 
har resulterat i sekretessbelagda reduceringar av företagets priser. I detta underlag anges 
företagets pris. Priser för Sutent och Votrient baseras på fastställt AUP. Administrerings-
kostnaden, som inkluderar kostnad för förberedelser samt administrering av Opdivo (plus 
Yervoy under induktionsfasen) uppgår till cirka 5 000 kronor per tillfälle. 

Tabell 6: Läkemedelskostnader 

Behandling Dos Förpackningsstorlek Kostnad per förpackning Kostnad per månad 

Induktionsfas 

Opdivo 100 mg 1 injektionsflaska 13 068 kr 

151 229 kr Opdivo 40 mg 1 injektionsflaska 5 262 kr 

Yervoy 50 mg 1 injektionsflaska 39 654 kr 

Underhållsfas 

Opdivo 100 mg 1 injektionsflaska 13 068 kr 

62 793 kr Opdivo 40 mg 1 injektionsflaska 5 262 kr 

Opdivo 240 mg 1 injektionsflaska 31 397 kr 

Sutent 50 mg 30 tabletter 51 476 kr 32 030 

Efterföljande behandling 

Votrient 200 mg 60 tabletter 30 781 kr 28 729 kr 

Cabometyx 60 mg 30 tabletter 53 021 kr 49 487 kr 

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

Varje hälsotillstånd i modellen är kopplat till en kostnad, som bäst förklaras av de kostnader 
grundsjukdomen medför. Förutom läkemedelskostnader inkluderas kostnader för olika typer 
av behandlingar och läkarbesök. Resursutnyttjande associerat med olika hälsostadier är 
samma som i tidigare ansökning vid andra linjens behandling av njurcellscancer (dnr 
838/2016) samt är validerat i första linjen av företagets kliniska experter. 

Kostnaden för behandling efter återfall ingår i modellen. För att uppskatta vilken typ av 
efterföljande behandling patienter får vid återfall efter Opdivo + Yervoy respektive Sutent har 
företaget använt sig av intervjuer med onkologer. Kostnaden för dessa behandlingarna 
presenteras i Tabell 7. 
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Tabell 7: Fördelning av patienter vid efterföljande behandling 

Efterföljande-
behandling 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

Opdivo + Yervoy Sutent 

Opdivo 13,49 månader18 - 50% 

Sutent 12,55 månader 19 50% - 

Votrient 10,68 månader 20 20% 35% 

Cabometyx 13,49 månader 21 30% 15% 

Företaget inkluderar kostnader för biverkningar av grad >3 som sker i fler än 5 procent av 
fallen i någon av behandlingsarmarna. Kostnaden vid livets slutskede inkluderas i modellen 
till en kostnad av ca 96 000 kronor. 
 
TLV:s diskussion 
TLV:s analys görs mot Votrient. Kostnader i företagets modell justeras därför för att repre-
sentera kostnaderna för Votrient istället för Sutent. Votrient ges i en dos på 400 mg två 
gånger om dagen. Förpackningen som används kostar 30 780,89 kronor och består av 60 
tabletter 400 mg. Månadskostnaden för Votrient är cirka 24 700 kronor efter dosjustering. 
 

TLV:s bedömning:  
TLV justerar företagets kostnader för att representera kostnaden för Votrient istället för 
Sutent samt dosjusterar samtliga läkemedelskostnader i modellen. 

 

4 Resultat 

TLV presenterar två scenarion. I det första scenariot jämförs Opdivo + Yervoy mot Votrient. I 
detta scenario uppskattar TLV kostnaden per vunnet QALY till cirka 1 250 000 kronor. I det 
andra scenariot där Opdivo + Yervoy jämförs mot Cabometyx uppskattar TLV kostnaden per 
QALY till cirka 1 400 000 kronor. 
 
Företagets grundscenario redovisas i stycke 4.1 och företagets känslighetsanalyser finns i 
stycke 0 
 
TLV:s analyser redovisas i stycke 4.2.1 och 4.2.3. Känslighetsanalyserna redovisas i stycke 
4.2.2. 
 

4.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 

 

• Företaget använder behandlingsspecifika livskvalitetsvikter  

• Företagets modell leder till en effektfördel för Opdivo + Yervoy jämfört med Sutent i 

cirka 11 år. 

• Två scenarion presenteras: Ett med stoppregel för patienter behandlade med Opdivo 

+ Yervoy efter 22 månader och ett utan stoppregel. 

                                                        
18 Baserat på Opdivo vid njurcellscancer i andra linjen 
19 European Public Assessment Report (EPAR) for Sutent (sunitinib) (2014) 
20 C.N. Sternberg, Ian D. Davis, Jozef Mardiak, Cezary Szczylik, Eunsik Lee, John Wagstaff, et al. “Pazopanib in Locally 
Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma: Results of a Randomized Phase III Trial”. Journal of Clinical Oncology, 28(6), 
1061-1068. 2010 

21 Företaget antar samma behandlingslängd som Opdivo 
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 Resultatet i företagets grundscenario 

Företagets grundscenario resulterar i en kostnad på cirka 500 000 kronor per QALY för 
Opdivo + Yervoy jämfört med Sutent förutsatt en för Opdivo + Yervoy efter 22 månader. 
Resultatet presenteras i Tabell 8. Företagets scenario utan stoppregel presenteras i Tabell 9, 
där beräknas kostnaden per QALY till cirka 1 200 000 kronor.  
 
Tabell 8: Företagets grundscenario förutsatt 22 månaders stoppregel 
 Opdivo+Yervoy Sutent Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad 923 299 382 931 540 368 

Övriga sjukvårdskostnader 422 295 322 878 99 417 

Övriga direkta kostnader 202 604 353 512 -150 908 

    

Kostnader, totalt 1 548 198 1 059 320 488 877 

 

Levnadsår  5,29 4,20 1,09 

QALY:s 4,26 3,25 1,01 

 

Kostnad per vunnet levnadsår 449 432 

Kostnad per vunnet QALY  486 285 

 
Tabell 9: Företagets scenario utan stoppregel 
 Opdivo+Yervoy Sutent Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad 1 534 391 382 931 1 151 460 

Övriga sjukvårdskostnader 521 190 322 878 198 312 

Övriga direkta kostnader 202 604 353 512 -150 908 

    

Kostnader, totalt 2 258 184 1 059 320 1 198 864 

 

Levnadsår 5,29 4,20 1,09 

QALY:s  4,26 3,25 1,01 

 

Kostnad per vunnet levnadsår 1 102 132 

Kostnad per vunnet QALY 1 192 508 
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 Företagets känslighetsanalyser 

Företaget presenterar endast känslighetsanalyser för scenariot som inkluderar en stoppregel 
efter 22 månader. 
 
Tabell 10: Företagets känslighetsanalyser förutsatt 22 månaders stoppregel 

4.2 TLV:s scenarion 

TLV presenterar två scenarion. I det första scenariot jämförs Opdivo + Yervoy med Votrient 
(stycke 4.2.1). I detta scenario uppskattar TLV kostnaden per vunnet QALY till cirka 1 250 
000 kronor. I det andra scenariot där Opdivo + Yervoy jämförs mot Cabometyx (stycke 4.2.3) 
uppskattar TLV kostnaden per QALY till cirka 1 400 000 kronor. Det finns osäkerhet kring 
hur länge patienter kommer stå på behandling med Opdivo + Yervoy. Alternativa scenarion 
för behandlingslängd presenteras i TLV:s känslighetsanalyser i stycke 4.2.2. 
 
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenarion: 

• Jämförelsealternativ Votrient och Cabometyx 

• Vid jämförelsen mot Cabometyx används kostnaden för Cabometyx efter återbäring. 

Priset för Opdivo + Yervoy baseras på företagets pris 

• TLV dosjusterar samtliga behandlingar 

• HR justeras 3 år efter uppföljningens slut (79 månader) 

• TLV:s scenarion presenteras utan stoppregel 

 

TLV uppskattar kostnaden per QALY vid jämförelsen mot Votrient till cirka 1 250 000 
kronor. Detta scenario baseras på att patienter behandlas enligt extrapoleringen i Figur 10. 
Detta innebär i sin tur att en liten andel patienter i TLV:s scenario ges Opdivo under en 
väldigt lång tid (över 10 år). Då behandling med Opdivo kan antas avslutas tidigare än i 
enlighet med extrapoleringen presenteras alternativa scenarion i TLV:s känslighetsanalys. 
Samtliga scenarion där en stoppregel appliceras leder till en lägre kostnad per vunnet QALY 
jämfört med scenariot som presenteras i tabell 11. 
 

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

Tidshorisont  

5 år 461 326  0,43 1 068 481 

10 år 469 382 0,74 634 924 

15 år 480 842 0,92 525 634 

20 år 486 730 0,99 492 606 

Livskvalitet Icke-behandlingsspecifika 488 877 0,96 511 514 

Stoppregel 

3 år 693 842 1,01 690 163 

5 år 892 961 1,01 888 227 

10 år 1 090 578 1,01 1 084 796 

Utan stoppregel 1 198 864 1,01 1 192 508 

Extrapoleringsfunktion 
OS 

Beroende generaliserad 
gamma 

487 589 0,98 496 365 

Beroende log logistiskt 492 385 1,07 461 522 

Extrapoleringsfunktion 
PFS 

Oberoende Generaliserad 
gamma 

484 234 1,05 462 445 

Beroende Generaliserad 
gamma 

497 411 1,01 495 009 

Extrapoleringsfunktion 
TTD 

Oberoende log logistisk 379 535 1,01 377 523 

Tid på efterföljande 
behandling 

+ 25 % 440 355 1,01 438 020 

-  25% 537 400 1,01 534 551 

Vikt 
+ 5% (85,4kg) 488 877 1,01 486 285 

- 5% (77,2kg) 479 547 1,01 477 004 
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Tabell 11: TLV:s resultat för jämförelsen mot Votrient 
 Opdivo + Yervoy Votrient Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad 1 474 152 kr 295 382 1 178 770 

Övriga sjukvårdskostnader 714 280 708 362 5 918 

    

Kostnader, totalt 2 188 432 1 003 744 1 184 688 

 

Levnadsår 5,21 4,20 1,01 

QALY:s  4,20 3,25 0,95 

 

Kostnad per vunnet levnadsår 1 184 688 kr 

Kostnad per vunnet QALY 1 253 453 kr 

 
Hade motsvarande analys gjorts mot Sutent hade kostnaden per vunnet QALY varit margi-
nellt lägre jämfört med analysen mot Votrient ovan. 

 TLV:s känslighetsanalyser för jämförelsen mot Votrient 

TLV presenterar ett antal känslighetsanalyser i Tabell 12. Störst påverkan på kostnaden per 
QALY har olika antaganden kring behandlingslängd. TLV har i scenariot ovan antagit att 
patienter står på behandling enligt extrapoleringen i Figur 10. Känslighetsanalyserna i Tabell 
12 visar bland annat hur kostnaden per QALY sjunker om olika typer av stoppregler applice-
ras på behandlingen med Opdivo + Yervoy.  
 
Tabell 12: TLV:s känslighetsanalyser vid jämförelse mot Votrient 

*Enligt företagets modell och tillägget i CheckMate-214 studies protokoll nov 2017  
** TTD-uppföljningens slut från CheckMate-214 

 

TLV har även utfört en jämförelse mot Cabometyx. Kostnaden per QALY som räknas fram för 
jämförelsen mellan Opdivo + Yervoy och Votrient, samt kostnader per QALY som räknas 
fram för jämförelsen mellan Cabometyx och Votrient (dnr 2996/2018) används för att i sin 
tur uppskatta en kostnad per QALY mellan Opdivo + Yervoy och Cabometyx. Kostnaden per 
QALY vid jämförelsen mellan Cabometyx och Votrient innefattar kostnaden efter återbäring 
för Cabometyx. Kostnaden per QALY vid jämförelsen mellan Opdivo + Yervoy och Votrient 
innefattar företagets pris Opdivo och Yervoy.  

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

Grundscenario 1 184 688 0,95 1 253 453 

Stoppregel 

22 månader* 497 434 0,95 526 307 

39 månader** 743 611 0,95 786 774 

5 år 898 919 0,95 951 096 

10 år 1 082 932 0,95 1 145 790 

Tid efter uppföljningens 
slut till justering av 

relativ behandlingsef-
fekt (HR=1) 

1 år 1 180 791 0,87 1 357 227 

5 år 1 186 907 0,99 1 201 172 

Ingen justering 1 187 789 1,01 1 181 492 

Livskvalitet 
Baserade på hälsostadie 

och inte behandling 
1 184 688 0,90 1 321 836 

Tidshorisont 

10 år 1 063 793 0,72 1 473 445 

15 år 1 137 800 0,87 1 309 152 

20 år 1 169 872 0,93 1 257 164 

Extrapoleringsfunktion 
OS 

Beroende generaliserad 
gamma 

1 183 944 0,93 1 269 345 

Oberoende log logistiskt 1 195 399 1,14 1 045 735 
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Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för Opdivo + Yervoy jämfört med Cabometyx är 

1 377 116 kronor.  

 

TLV har även genomfört känslighetsanalyser för tiden till justering av behandlingseffekt och 

alternativa stoppregler.  

Tabell 13: TLV:s känslighetsanalyser vid jämförelse mot Cabometyx 

Känslighetsanalyser Kostnad/QALY 

Tid efter uppföljningens slut till justering 

av relativ behandlingseffekt (HR=1) 

1 år 1 554 928 

5 år 1 293 097 

Ingen justering 1 262 368 

Stoppregel 

22 månader* 295 065 

39 månader** 682 659 

5 år 927 184 

10 år 1 216 906 

*Enligt företagets modell och tillägget i CheckMate-214 studies protokoll nov 2017  
** TTD-uppföljningens slut från CheckMate-214 

 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

Både Opdivo och Yervoy har avtalade priser som inte är tillgängliga för TLV då de omfattas 
av sekretess. För att tydliggöra vilken effekt priset på Opdivo och Yervoy har på kostnaden 
per vunnet QALY har TLV utfört fyra modellanalyser vid olika prisnivåer. De två första 
analyserna mot Votrient och Cabometyx, presenteras i figur 11 och 12. Dessa analyser utgår 
från TLV:s scenario utan stoppregel. På grund av osäkerheten kring behandlingstiden väljer 
TLV att även inkludera två analyser baserat på känslighetsanalyserna där en stoppregel på 22 
månader appliceras. Kostnad per QALY vid olika prisnivåer vid applicering av stoppregel 
presenteras i figur 13 och 14. 
 
Figur 11: Kostnad per QALY vid olika prisnivåer jämfört med Votrient 
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Figur 12: Kostnad per QALY vid olika prisnivåer jämfört med Cabometyx 

  
 
 
Figur 13: Kostnad per QALY vid olika prisnivåer jämfört med Votrient (stoppregel efter 22 månader) 
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Figur 14: Kostnad per QALY vid olika prisnivåer jämfört med Cabometyx (stoppregel efter 22 månader) 

 

 Osäkerhet i resultaten 

TLV bedömer att osäkerheten i resultatet är hög. De primära anledningarna är osäkerhet 
kring hur länge effektfördelen för Opdivo + Yervoy jämfört med Votrient kvarstår. TLV har 
antagit att denna kvarstår i 3 år efter uppföljningens slut, men visar även på alternativa 
scenarion i sin känslighetsanalys för att visa på den osäkerhet som finns. Även behandlings-
tiden är osäker. Enligt SmPC ska Opdivo ges så länge klinisk nytta ses eller tills dess att 
behandlingen inte längre tolereras. Det finns dock i nuläget ingen långtidsuppföljning för att 
validera lämplig tid för att applicera en stoppregel. TLV presenterar ett scenario utan 
stoppregel. I tillägg till detta presenterar TLV känslighetsanalyser som visar att kostnaden 
per QALY sjunker om behandlingen avbryts tidigare, givet att behandlingseffekten förblir 
densamma. 
 

4.3 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att [-------] patienter kan vara aktuella för Opdivo + Yervoy per år. Den 
uppskattade försäljningen i första linjen år 2019 uppskattas till [--] miljoner kronor för 
Opdivo och [--] miljoner kronor för Yervoy. År 2020 uppskattas försäljningen för kombinat-
ionen till [-------] miljoner kronor. Företaget har framfört att då godkännandet av kombinat-
ionen dröjde längre än förväntat kan den uppskattade försäljningen under 2019 vara 
överskattat.   

4.4 Samlad bedömning av resultaten 

Företaget genomför en kostnadsnyttoanalys där Opdivo + Yervoy jämförs mot Sutent. 
Patientpopulationen i företagets grundscenario består av patienter med klarcellig njurcells-
cancer med intermediär/dålig prognos vilka ingick i fas III-studien CheckMate-214 i vilken 
effekten av Opdivo + Yervoy utvärderats jämfört mot Sutent.  
 
Företaget inkluderar två alternativa scenarier. Det första baseras på en stoppregel för Opdivo 
efter 22 månader, och det andra scenariot innebär att behandling ges så länge som klinisk 
nytta ses eller tills behandlingen inte längre tolereras av patienten, det senare i enlighet med 
hur Opdivo gavs i större delen av studien samt i enlighet med SPC. Kostnaden per vunnet 
QALY uppskattas av företaget till cirka 500 000 kronor respektive 1 200 000 kronor.  
 
TLV bedömer osäkerheten i resultaten som hög, vilket huvudsakligen grundar sig i osäker-
heten kring hur länge behandling med Opdivo kan tänkas fortgå i klinisk praxis. TLV har valt 
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att basera behandlingslängden på att Opdivo ges så länge som klinisk nytta ses eller tills 
behandlingen inte längre tolereras av patienten i enlighet SmPC. Alternativa behandlings-
längder presenteras i TLV:s känslighetsanalyser.  Ytterligare osäkerhet återfinns i företagets 
antagande om bibehållen effektfördel bortom studiens uppföljningstid hos patienter behand-
lade med Opdivo + Yervoy jämfört med Sutent. 
 
TLV:s analyser inkluderar jämförelser mot VEGF-hämmarna Votrient samt Cabometyx. 
Jämförelsen mot Votrient baseras på en direkt jämförande studie mellan Opdivo + Yervoy 
och Sutent. TLV har tidigare gjort bedömningen att den kliniska effekten av Sutent och 
Votrient är jämförbar (dnr 1343/2013). Detta gör att kostnaden för Sutent kan ersättas med 
den lägre kostnaden för Votrient. Jämförelsen mot Cabometyx är en jämförelse där kostna-
den per QALY som räknas fram för jämförelsen mellan Opdivo + Yervoy och Votrient, samt 
kostnader per QALY som räknas fram för jämförelsen mellan Cabometyx och Votrient (dnr 
2996/2018), används för att i sin tur uppskatta en kostnad per QALY mellan Opdivo + 
Yervoy och Cabometyx 
 
TLV:s bedömer att behandling med Opdivo + Yervoy hos den utvärderade populationen 
innebär en kostnad per vunnet QALY på cirka 1 250 000 kronor jämfört med Votrient, 
respektive 1 400 000 kronor jämfört med Cabometyx.  
 
Alternativa scenarion där behandling med Opdivo + Yervoy avslutas vid en tidigare tidpunkt 
presenteras i TLV:s känslighetsanalyser. Att applicera en stoppregel sänker kostnaden per 
QALY. 
 
Både Opdivo och Yervoy har avtalade priser som inte är tillgängliga för TLV. I detta underlag 
anges därför genomgående företagets pris för de båda läkemedlen. För Votrient anges 
fastställt AUP. Subventionsbeslutet för Cabometyx är förenad med en sidoöverenskommelse 
mellan regionerna och företaget som innefattar en sekretessbelagd återbäringsnivå. I TLV:s 
analys för jämförelsen mot Cabometyx används kostnaden efter återbäring för Cabometyx.   
 

5 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

Medicinrådet i Danmark rekommenderar kombinationen Opdivo + Yervoy för den aktuella 
indikationen. Medicinrådet gör bedömningen att effekten av behandlingen står i rimlig 
proportion till kostnaden för läkemedlen som fastställts efter prisförhandling med företaget. 
Data över effekt och biverkningar ska samlas in över en två års period, därefter ska Medicin-
rådet ta ställning till om rekommendationen ska fortsätta att gälla.  
 
Det finns en preliminär utvärdering från National Institute for Health and Care Excellence, 
NICE, i Storbritannien där kombination Opdivo + Yervoy rekommenderas som ett behand-
lingsalternativ inom den så kallade Cancer Drugs Fund. I utvärderingen bedöms Opdivo + 
Yervoy vara mer effekt än Sutent på kort sikt, men det finns osäkerhet kring långtidseffekten. 
Rekommendationen ges då NICE bedömer att det krävs längre uppföljning, vilket samlas in 
genom Cancer Drugs Fund, för att fastställa långtidseffekten.  
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6 Den etiska plattformen 

 

I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: 
människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har 
det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt kostnadseffek-
tivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, 
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop. 
1996/97:60 s. 19 ff.). 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en 
behandling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög  
eller om det finns få andra behandlingar att välja bland.  
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