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TLV:s bedömning och sammanfattning
Förslag till beslut Bifall med begränsning och villkor
Begränsning
Subventioneras i kombination med lenalidomid och dexametason endast för patienter som har
genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom.
Villkor
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och annan information om läkemedlet.















Multipelt myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen. 600 nya fall diagnostiseras i Sverige varje år och medianåldern vid diagnos är 71 år. Sjukdomen är idag inte
möjlig att bota. Medianöverlevnaden efter diagnos är 3,55 år för patienter 70–79 år.
TLV gör bedömningen att svårighetsgraden av sjukdomen är mycket hög.
Ixazomib (Ninlaro) tillhör gruppen proteasomhämmare och är i kombination med lenalidomid (Revlimid) och dexametason indicerat för behandling av multipelt myelom
hos vuxna patienter som fått minst en tidigare behandling.
TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet vid relapserande myelom är
kombinationen lenalidomid och dexametason.
Effekten av Ninlaro har undersökts i en studie hos 722 patienter med multipelt myelom
som tidigare hade fått minst en behandling. I studien jämfördes kombinationen
Ninlaro+Revlimid+dexametason med Revlimid+dexametason. Median progressionsfri överlevnad var 20,6 månader för patienter som fick trippelkombinationen och 14,7
månader i kontrollgruppen. Vid den senaste interimanalysen var motsvarande siffror
för [------------------------------------------------]. För patienter som hade fått minst två
tidigare behandlingar var motsvarande siffror [-----------------------------------].
Den hälsoekonomiska utvärderingen baseras på en överlevnadsmodell där Ninlaro i
kombination med Revlimid och dexametason jämförs mot enbart Revlimid i kombination med dexametason. Kostnader och effekter relaterade till behandlingsalternativen
beräknas över en livstidshorisont.
Priset för en kapsel Ninlaro à 2,3 mg, 4 mg, eller 5 mg är 18 715,33 kronor. Detta ger en
behandlingskostnad på 56 146 kronor per 4-veckorscykel. För Revlimid kostar 21 tabletter à 25 mg 50 521,46 kronor och för dexametason 100 tabletter à 4 mg 1 241 kronor. Per 4-veckorscykel ger detta en kostnad för Revlimid i kombination med
dexametason i modellen på 51 017,4 kronor. Totalkostnaden för behandling med
Ninlaro i kombination med Revlimid och dexametason är 107 163,4 kronor per samma
tidsintervall.
Landstingen och företaget som marknadsför Revlimid har, i mars 2017, tecknat en sidoöverenskommelse för Revlimid. Sidoöverenskommelsen innebär att kostnaden för användningen av läkemedlet är lägre än kostnaden sett enbart till fastställt AUP.
För hela ITT-populationen uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår
(QALY) till cirka 1,3 miljoner kronor i företagets analys samt cirka [--] miljoner kronor
i TLV:s analys. Detta bedömer TLV inte vara en rimlig kostnad i relation till den nytta
som Ninlaro tillför. TLV utreder således subventionsstatus för en relevant subpopulationen, patientgruppen som har genomgått minst två tidigare behandlingar.
I företagets grundscenario för patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar uppgår kostnaden per vunnet QALY till ca 660 000 kronor. Företaget antar att
behandling med Ninlaro, såväl som jämförelsealternativet, upphör efter 18 cykler (en
cykel är fyra veckor). Företaget antar vidare att effektfördelen på total överlevnad för
kombinationsbehandling med Ninlaro är konstant över hela tidshorisonten.
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Kostnadseffektiviteten påverkas framför allt av antaganden kring behandlingslängd
och hur länge behandlingseffekten på total överlevnad kvarstår efter avslutad behandling. TLV bedömer att företagets underlag inte ger stöd för att patienter i Ninlaro-armen, flera år efter att behandlingen har avslutats och flera år efter att patienten har
progredierat, löper en lägre risk att dö.
I TLV:s grundscenario, för patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar,
uppgår kostnaden per vunnet QALY till [------------] kronor.
TLV har haft trepartsöverläggningar med landstingen och företaget. Inom ramen för
dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse om riskdelning kring behandlingslängd som parterna avser att tillföra
ärendet. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att återbära en del av landstingens kostnader för Ninlaro vilket innebär att osäkerheten gällande kostnaden för
användning minskar.
Genom riskdelningen i sidoöverenskommelsen, samt med beaktande av att Revlimids
kostnad för användning av läkemedlet är lägre än till fastställt AUP, bedömer TLV att
kostnaden per QALY inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för behandling av sjukdomar med en mycket hög svårighetsgrad.
Förutsatt att parterna tecknar sidoöverenskommelsen och tillför denna till ärendet bedömer TLV, med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen, att Ninlaro uppfyller villkoren i 15 § förmånslagen för att ingå i
läkemedelsförmånerna med ovan föreslagen begränsning och villkor. Ansökan föreslås
därför bifallas med ovan angivna begränsning och villkor.
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1 Medicinskt underlag ixazomib (Ninlaro)
1.1 Multipelt myelom1
Myelom (multipelt myelom), är en malign tumörsjukdom i benmärgen orsakad av tillväxt av
plasmaceller. Tumörcellerna producerar ett monoklonalt immunoglobulin som kan detekteras
i serum eller urin, så kallad M-komponent. Myelom karaktäriseras av infiltration av plasmaceller i benmärgen.
Myelomcellerna producerar vissa cytokiner som orsakar nedbrytning av skelettet, vilket leder
till skelettsmärtor som är den viktigaste sjukdomsmanifestationen och det vanligaste debutsymtomet. En följd av benmärgsinfiltrationen är störd blodnybildning, vilket kan leda till
anemi. En annan konsekvens är nedsättning av immunförsvaret, vilket kan orsaka återkommande bakteriella infektioner. Trötthet, som också är ett vanligt symtom, kan bero på anemi,
försämrad njurfunktion eller elektrolytrubbning. I regel är dock sjukdomsprogressen långsam
och myelomsjukdomen kan vara asymtomatisk i flera år innan symtom tillstöter.
Sjukdomen föregås sannolikt alltid av ett stadium med M-komponent utan tecken till myelom,
så kallad MGUS (monoklonal gammopati av oklar signifikans). MGUS är betydligt vanligare
än myelom med en prevalens på cirka 3 procent hos individer över 50 år. Ungefär 1 procent av
personer med MGUS utvecklar myelom eller någon annan närbesläktad sjukdom varje år. Det
finns för närvarande inga kända metoder som kan hindra eller fördröja övergång från MGUS
till myelom.
Myelom är efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen med en incidens på
cirka 6 per 100 000 invånare och år, vilket innebär att cirka 600 nya fall diagnostiseras i Sverige varje år. Sjukdomen utgör cirka 1 procent av alla tumörer och 15 procent av alla hematologiska tumörer. Myelom är ovanligt före 40-årsåldern och incidensen ökar snabbt med
stigande ålder. Medianålder vid diagnos är 71 år (70 år för män och 73 år för kvinnor) 2. Sjukdomen upptäcks inte sällan av en slump i samband med annan provtagning. 14 procent av
myelompatienterna har asymtomatiskt myelom vid diagnos. Data visar en genomsnittlig årlig
risk på 10 procent att utveckla symptomgivande myelom eller relaterad malignitet hos patienter med asymtomatiskt myelom3.
Medianöverlevnaden efter diagnos är 5,8 år för patienter 60–69 år och 3,6 år för patienter 70–
79 år2 (både asymtomatiska och symtomatiska myelom inkluderade). Totalprevalensen var år
2011 1 651 män och 1 362 kvinnor, men prevalensen kan förväntas öka de närmaste åren till
följd av användningen av nya effektiva läkemedel.4
Myelomsjukdomens naturalförlopp har karaktären av en kronisk sjukdom med flera återfall
som till slut leder till en aggressiv terminalfas. Sjukdomen är idag inte möjlig att bota, men
patienter kan leva många år med myelom, med olika typer av behandling i perioder. Behandlingen består av läkemedel som ofta ges som olika kombinationer, samt autolog stamcellstransplantation (ASCT) hos lämpliga patientgrupper (baserat på ålder och eventuell komorbiditet).
Behandlingen av myelom har förbättrats kraftigt under de senaste 15 åren, med tillkomst av
flera nya moderna läkemedel i behandlingsarsenalen. Detta har lett till att överlevnaden vid
myelom har förbättrats.

Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtade från de nationella riktlinjerna för myelom: Regionala Cancercentrum, ”Myelom, Nationellt Vårdprogram”, 2016.
2 Regionala Cancercentrum, ”Myelom, Nationell rapport för anmälningar 2008–2013 och ett-års uppföljning av 2008–2012 från
nationellt kvalitetsregister för myelom”, 2015.
3 Gösta Gahrton, Gunnar Juliusson. Blodets sjukdomar. ISBN:9789144069241
4 Socialstyrelsen, ”Cancer i siffror 2013”, 2013
1
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1.2 Läkemedlet
Läkemedlet Ninlaro (hårda kapslar) innehåller ixazomibcitrat, en substans som snabbt omvandlas under fysiologiska förhållanden till dess biologiskt aktiva form, ixazomib. Ninlaro godkändes av European Medicines Agency (EMA) för nedanstående indikation den 16 september
2016. EMA:s godkännande är villkorat och resultat av pågående studier måste rapporteras in.
Läkemedlet är klassat som särläkemedel. Landstingen har utsett Ninlaro till att ingå i ordnat
införande.

1.3 Indikation
Ninlaro i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av
vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling.
Den aktiva substansen i Ninlaro, ixazomib, är en proteasomhämmare. Proteasomer är enzymkomplex som finns i alla celler i stora mängder och har en viktig roll i nedbrytningen av proteiner. När proteasomaktiviteten hämmas påverkas biologiska signalvägar som har betydelse för
cellers tillväxt och överlevnad. Cancerceller är känsligare för denna påverkan än friska celler,
vilket innebär att hämning av proteasomerna gör att cancercellerna dör via s.k. programmerad
celldöd (apoptos). Det finns sedan tidigare två proteasomhämmare registrerade på den
svenska marknaden: bortezomib (Velcade) och karfilzomib (Kyprolis). Dessa behöver dock administreras antingen subkutant (Velcade) eller intravenöst (Velcade och Kyprolis).

Rekommenderad startdos av Ninlaro är 4 mg som administreras oralt en gång i veckan på
dag 1, 8 och 15 i en 28-dagars behandlingscykel. Rekommenderad startdos av lenalidomid är
25 mg som administreras dagligen på dag 1 till 21 i en 28-dagars behandlingscykel. Rekommenderad startdos av dexametason är 40 mg som administreras på dag 1, 8, 15 och 22 i en
28-dagars behandlingscykel.

Behandlingen ska fortsätta fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Behandling med Ninlaro i kombination med lenalidomid och dexametason i mer än 24 cykler ska
grundas på en individuell bedömning av nytta mot eventuell risk för patienten, eftersom begränsade data finns på tolerabilitet och toxicitet efter 24 cykler.

1.4 Behandling och svårighetsgrad
Källan för behandlingsrekommendationerna nedan är Nationella riktlinjerna för myelom
(2016).
Valet av behandlingsregim vid relapserande eller/och refraktär sjukdom är beroende av flera
faktorer; bland andra patientens ålder, samsjuklighet, respons på (längden på 1:a platåfas) och
eventuella biverkningar av tidigare behandling samt hur aggressiv relapsen är (långsam eller
5
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snabb M-komponentstegring samt om stegringen åtföljs av progredierande symtom). I vissa
fall upprepas tidigare behandling och i andra fall byts behandlingen ut.
Tänkbara kombinationer enligt riktlinjerna är: bortezomib (Velcade)+dexametason,
talidomid (Thalidomide)+dexametason, lenalidomid (Revlimid)+dexametason,
pomalidomid (Imnovid)+dexametason, karfilzomib (Kyprolis)6+dexametason samt
bendamustin+dexametason (bendamustin saknar egentligen indikation för behandling vid
återfall). Kombinationerna bendamustin+bortezomib, bendamustin+talidomid och
bendamustin+lenalidomid har visats vara vältolererade enligt riktlinjerna. Exempel på effektiva trippelkombinationer är lenalidomid+cyklofosfamid+dexametason, bortezomib+cyklofosfamid+dexametason, bortezomib+talidomid+kortison och
bortezomib+lenalidomid+dexametason enligt riktlinjerna.
I diskussionen om behandlingens längd anges i vårdprogrammet att behandlingen kan stoppas
när en stabil platåfas är uppnådd för att minska risken för toxicitet. Med stabil platåfas menas
stabil M-komponent under tre på varandra följande mätningar med minst en månads mellanrum. Om behandlingen är vältolererad kan dock längre tids behandling övervägas.
Företaget jämför i sitt grundscenario ixazomib (Ninlaro) i kombination med lenalidomid (Revlimid) och dexametason (IRD) med kombinationen lenalidomid och dexametason (RD). Motiveringen är att kombinationen lenalidomid och dexametason numera är en etablerad
standardbehandling vid både nydiagnostiserat och relapserande/refraktärt myelom. Denna
kombination har dessutom valts som jämförelsearm i flera fas III-studier t.ex. i ASPIRE (med
karfilzomib), i ELOQUENT-2 (med elotuzumab) och i POLLUX (med daratumumab).
TLV:s bedömning:
TLV anser att kombinationen lenalidomid och dexametason är ett rimligt jämförelsealternativ, vilket stöds av nationella riktlinjer. TLV har tidigare bedömt jämförelsealternativet som
rimligt i samband med den hälsoekonomiska utvärderingen av karfilzomib i kombination
med lenalidomid och dexametason vs. kombinationen lenalidomid och dexametason. Det
måste påpekas att även trippelkombinationer baserade på bortezomib (exempelvis bortezomib+lenalidomid+dexametason) kan ses som relevanta jämförelsealternativ.

TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då tillståndet är fortskridande (progredierande), saknar bot och leder till en för tidig död.

1.5 Klinisk effekt och säkerhet

Tabell 1 Sammanfattning över aktuella studier
Studie
TOURMALINEMM17
Patienter med
relapserande
eller/och refraktärt
multipelt myelom
som haft minst en tidigare behandling

6
7

Studiedesign
Randomiserad
placebokontrollerad
dubbelblind
fas III
Median uppföljningstid ca 14,8

Jämförelsealternativ
Ninlaro i kombination med lenalidomid och
dexametason (IRD)
jämförs mot placebo i kombination
med lenalidomid

Antal
IRD: 360
RD: 362

Utfallsmått
PFS i median
- ITT-populationen: IRD: 20,6
månader, RD: 14,7 månader
- Patienter med minst två tidigare behandlingar: IRD: ej uppnådd, RD: 12,9 månader

Nationellt vårdprogram för myelom - Remissrunda 2 - 2017-11-15
Moreau P et al. Oral Ixazomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med 2016;374:1621-34
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månader för
PFS*- analys och
[--] månader för
OS**- analys

China
Continuation Study8
Patienter med
relapserande
eller/och refraktärt
multipelt myelom
som haft minst en tidigare behandling

Enligt ovan

och dexametason
(RD)

Enligt ovan

Median uppföljningstid cirka 7
månader för PFS
och cirka 20 månader för OS

OS i median
- ITT-populationen: IRD [---]
månader, RD [---] månader

IRD: 57
RD: 58

- Patienter med minst två tidigare behandlingar: IRD: [---]
månader, RD: [---] månader
PFS i median
- ITT-populationen: IRD 6,7
månader, RD: 4,0 månader
- Patienter med två tidigare behandlingar: IRD 6,7 månader,
RD: 3,7 månader
OS i median
- ITT-populationen: IRD 25,8
månader, RD: 15,8 månader
- Patienter med två tidigare behandlingar: IRD 19,4 månader,
RD: 10,6 månader

* Progressionsfri överlevnad ** Total överlevnad

TOURMALINE-MM1 - Metod
Effekten och säkerheten av ixazomib mot placebo, båda i kombination med lenalidomid och
dexametason (IRD vs RD), utvärderades i en randomiserad, dubbelblind fas III studie
(TOURMALINE-MM1) hos 722 patienter med relapserande eller/och refraktärt multipelt myelom. Patienterna skulle ha behandlats med 1–3 tidigare behandlingslinjer och ha ECOG-status9 0–2. Patienterna randomiserades 1:1 till respektive behandlingsarm och stratifierades för:
1- antal tidigare behandlingar; en mot två eller tre behandlingar (61 procent vs. 39 procent)
2- tidigare exponering för proteasomhämmare (70 procent exponerade vs. 30 procent naiva)
3- ISS-stadium10; stadium I eller II mot stadium III (88 procent vs 12 procent)
Patienter med perifer neuropati (grad 1 med smärta eller > grad 2) eller patienter refraktära
för tidigare behandling med lenalidomid eller proteasomhämmare var exkluderade. Övriga exklusionskriterier var bland annat: avancerad njursvikt (kreatininclearance11 < 30 mL/min/1,73
m2), dåligt reglerad hypertoni, dåligt behandlad hjärtrytmsjukdom, symptomgivande hjärtsvikt, instabil angina och hjärtinfarkt under de senaste sex månaderna.
Patienterna behandlades i 28-dagars cykler tills de uppvisade progression eller oacceptabel
toxicitet. Ixazomib (eller placebo) doserades med 4 mg kapslar dag 1, 8 och 15. 25 mg lenalidomid administrerades dag 1–21 och 40 mg dexametason dag 1, 8, 15 och 22. Patienterna
rekryterades mellan augusti 2012 till och med maj 2014 och 67 procent av de rekryterade patienterna kom från Europa.
Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS). Sekundära effektmått var:
- total överlevnad (OS) i hela materialet samt hos de ovan nämnda stratifieringsgrupperna
- PFS och OS hos patienter med högrisk cytogenetik
- total svarsfrekvens (ORR) definierat som andel patienter med CR (complete response) +
VGPR (very good partial response) + PR (partial response)
- andel patienter med CR + VGPR
- tid till sjukdomsprogression (TTP); tid från randomisering till den första progressionen
Hou J et al. Randomized, double-blind, placebocontrolled phase III study of ixazomib plus lenalidomide-dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma: China Continuation study. Journal of Hematology & Oncology (2017) 10:137
9 Skala från 0 – 5 över individens förmåga att sköta sina dagliga aktiviteter. 0 innebär att patienten klarar all normal aktivitet utan
begränsning och 5 innebär avliden patient.
10 Skala som går från I till III och betecknar sjukdomens svårighetsgrad. Högre siffra innebär svårare sjukdom.
11 Ett mått på njurfunktionen. Ett värde < 30 ml/min indikerar svårt nedsatt njurfunktion.
8
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- varaktighet av respons (DOR); tid från ≥ partiell respons till den första progressionen
- livskvalitetsmått med frågeformulären EORTC QLQ-C30, MY20 och EQ-5D
TOURMALINE-MM1 - Resultat
Hela (ITT) populationen
En första interimanalys av studien utfördes efter en median uppföljningstid på 14,7 månader.
Median PFS i IRD-armen var 20,6 månader kontra 14,7 månader i RD-gruppen (hasardkvot
(HR) 0,74, 95 % CI: 0,59 – 0,94; p=0,01). I och med att studien uppnådde sitt primära effektmått redan vid denna analys, var inga ytterligare prövningar av detta effektmått planerade enligt studieprotokollet.

Figur 1. Kaplan-Meier-kurva över progressionsfri överlevnad (PFS) i ITT-populationen

Vid den senaste interimanalysen (efter en median uppföljningstid på [---] månader) hade [-----------] patienter i IRD-gruppen avlidit mot [-----------] patienter i RD-gruppen. Median OS var [---]
månader i IRD-gruppen och [---] månader i RD-gruppen [-----------------------].
En analys av efterföljande behandling av patienter vilkas sjukdom progredierade under studien
visade att det förelåg en del olikheter i hur patienter ursprungligen randomiserade till IRD
respektive RD behandlades. Bland annat användes nya innovativa antikroppar i större utsträckning i RD-gruppen. Då olikheter av detta slag kan påverka studiens utfall avseende överlevnad, genomfördes en viss justering av hasardkvoten för OS. Den justerade hasardkvoten i
ITT-populationen blev då [-----------------].
Trippelkombinationen påverkade inte livskvaliteten i någon riktning.
Övriga effektmått finns i tabellen nedan.
Tabell 2 Sekundära effektmått i TOURMALINE-MM1
Effektmått

IRD

RD

OR/HR

ORR
CR + VGPR
TTP
DOR

78,3%
48,1%
21,4 månader
20,5 månader

71,5%
39,0%
15,7 månader
15,0 månader

OR 1,44; p=0,035
OR 1,45; p=0,014
HR=0,712; p=0,007
p-värde saknas
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Behandlingseffekter hos vissa utvalda patientsubgrupper
39 procent av de inkluderade patienterna hade genomgått minst två tidigare behandlingar.
Hos dessa var median PFS inte uppnådd i IRD-gruppen och 12,9 månader i RD-gruppen (HR
0,580; p=0,0033). Vid [---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]. Hasardkvoten för
OS hamnade på [--------------------] efter justering för efterföljande behandling i enlighet med tidigare diskussion.
Resultatet av cytogenetisk analys var tillgängligt hos 76 procent av patienterna, varav 19 procent klassades som högrisk. PFS hos patienter med hög cytogenetisk risk var 21,4 månader i
IRD-gruppen mot 9,7 månader i RD-gruppen. HR för OS hos patienter med högrisk cytogenetik var [---------------------------------] vid den [----] interimanalysen.
12 procent av patienterna befann sig i ett senare/svårare sjukdomsstadium (med ISS score III).
Hos dessa var PFS 18,4 månader i IRD-gruppen mot 10,1 månader i RD-gruppen (HR 0,72).
Motsvarande siffror hos patienter med tidigare stadier (ISS I eller II) var 21,4 månader respektive 15,7 månader (HR 0,75).
Medan HR för PFS hos individer upp till 65 år gamla var 0,68, var motsvarande siffra hos
deltagare över 75 år 0,87. HR för PFS hos deltagare med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30–60 mL/min/1,73 m2) var 1,032, men hos deltagare med kreatininclearance
> 60 mL/min/1,73 m2 var HR 0,653. Drygt hälften av alla patienter hade genomgått autolog
stamcellstransplantation. Hos dessa var PFS 20,6 månader i IRD-gruppen mot 18,3 månader
i RD-gruppen (HR 0,915). Motsvarande siffror hos patienter utan tidigare stamcellstransplantation var 18,5 respektive 12,2 månader (HR 0,540).
TOURMALINE-MM1 - oönskade händelser
Risken för hematologisk toxicitet var låg i IRD-gruppen. Trombocytopeni rapporterades hos
31 procent i IRD-gruppen mot 16 procent i kontrollarmen. Av dessa var 12 procent grad 3 och
7 procent grad 4 i IRD-gruppen. Motsvarande siffror i RD-gruppen var 5 respektive 4 procent.
Det var inga större skillnader mellan grupperna avseende risken för neutropeni och anemi.
Perifer neuropati (en typisk biverkan av bortezomib) rapporterades hos 27 procent i IRD-gruppen mot 22 procent i RD-gruppen. Incidensen av perifer neuropati av minst grad 3 var 2 procent i båda grupperna. Gastrointestinala besvär var vanligare i IRD-gruppen. Läkemedel mot
diarré användes av 22 procent i IRD-gruppen mot 19 procent i RD-gruppen. Motsvarande siffror för medel mot illamående var 21 procent i IRD-gruppen och 13 procent i RD-gruppen. Det
var inga skillnader mellan grupperna avseende patientrapporterad livskvalitet vid 23 månadersuppföljningen med de gängse instrumenten EORTC QLQ-C30 och MY20. Övriga biverkningar finns i tabellen nedan.
Tabell 3 Några biverkningar i TOURMALINE-MM1
Typ av biverkan
Minst grad 3
Allvarliga biverkningar
Resulterande i läkemedelsutsättning
Hjärtsvikt
Hjärtrytmrubbningar
Hypertoni
Hjärtinfarkt

IRD

RD

74%
47%
17%
4%
16%
6%
1%

69%
49%
14%
4%
15%
5%
2%
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China Continuation Study12
Metod
Studien hade en identisk design som den globala TOURMALINE-MM1-studien men har inkluderat endast kinesiska patienter. 115 patienter randomiserades dubbelblint till att antingen erhålla ixazomib+lenalidomid+dexametason (IRD) eller placebo+lenalidomid+dexametason
(RD). De inkluderade patienterna i den kinesiska studien var genomgående sjukare än i den
globala studien. 63 procent var i ISS stadium II/III jämfört med 46 procent i den globala studien och 60 procent hade tidigare fått minst 2 behandlingar mot 41 procent i den globala studien. Ingen cytogenetisk analys utfördes i studien. Progressionsfri överlevnad (PFS) och total
överlevnad (OS) var studiens primära respektive sekundära effektmått. Medianuppföljningstiden för PFS och OS var cirka 7 respektive 20 månader.
Resultat
PFS var i median 6,7 månader i IRD-gruppen jämfört med 4,0 månader i RD-gruppen (HR
0,598; p=0,035). Hos patienter med två tidigare behandlingar var median-PFS 6,7 månader i
IRD-gruppen mot 3,7 månader i RD-gruppen (HR 0,370).
Vid den senaste analysen hade 21 av 57 patienter i IRD-gruppen avlidit jämfört med 36 av 58
patienter i RD-gruppen. Median OS var 25,8 månader i IRD-gruppen mot 15,8 månader i RDgruppen (HR 0,419; p=0,001). Hos patienter med två tidigare behandlingar var median-OS
19,4 månader i IRD-gruppen mot 10,9 månader i RD-gruppen (HR 0,386).
TLV:s bedömning: Data från en global, randomiserad och dubbelblindad studie visar att
behandling med Ninlaro leder till en statistiskt signifikant och kliniskt relevant förlängning på
5,9 månader av PFS. Data avseende total överlevnad för hela patientpopulationen är i dagsläget osäkra. Hos patienter med minst två tidigare behandlingar visas även [----------------------------------------------------------------------------------------]. Resultateten av den globala studien bekräftades även i en
annan mindre studie med samma design i en kinesisk patientpopulation.
Trippelkombinationen påverkade inte livskvaliteten i någon särskild riktning, vilket i sig är ett
positivt fynd då tolerabiliteten i regel blir sämre med stigande antal läkemedel.

Hou J et al. Randomized, double-blind, placebocontrolled phase III study of ixazomib plus lenalidomide-dexamethasone in
patients with relapsed/refractory multiple myeloma: China Continuation study. Journal of Hematology & Oncology (2017) 10:137
12
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2 Hälsoekonomi
I en hälsoekonomisk analys jämför företaget kostnader och effekter mellan Ninlaro i kombination med Revlimid och dexametason (IRD) mot enbart Revlimid i kombination med dexametason (RD). Detta motsvarar jämförelsealternativet i fas III-studien. Det finns även
möjligheter att jämföra mot andra behandlingar, Kyprolis (karfilzomib) och Velcade (bortezomib), där effektskillnader baseras på indirekta jämförelser. Huvudanalysen har gjorts för patientgruppen med minst två tidigare behandlingar, men även hela patientpopulationen i fas III
studien har utvärderats.
Den hälsoekonomiska analysen bygger på en partition-survival-modell bestående av tre hälsotillstånd: före progression, efter progression och död. Se modellstruktur i figur 2 nedan. Vid
modelleringens början befinner sig alla patienter i hälsotillståndet ”före progression”. Vid slutet av varje modellcykel (en vecka) kan patienter förflytta sig till ett svårare tillstånd eller
stanna kvar i sitt aktuella tillstånd. Den progressionsfria överlevnaden bestämmer vilken andel
av patienter som befinner sig i ”före progression”. Total överlevnad avgör andelen patienter
som avlider.
Patientkaraktäristika är baserade på studiepopulationen. För den totala studiepopulationen är
medianåldern 66 år. En livstidshorisont appliceras i grundscenariot, vilket definierats som tiden under vilken minst 99 procent av patienterna har avlidit.

PostProgression

Pre-Progression

DEAD

Figur 2 Modellstruktur

2.1 Effektmått
Effektdata för Ninlaro kommer från den [------] interimanalysen av fas III-studien13. Både progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) extrapoleras över modellens tidshorisont. För att extrapolera PFS och OS från observerade data till längre tidsspann testade
företaget fem olika överlevnadsmodeller (olika statistiska fördelningar som resulterar i olika
form på PFS- och OS-kurvorna). Urvalet gjordes baserat på information om statistisk passform, trovärdigheten av den underliggande risken att dö och den extrapolerade överlevnadskurvan, samt klinisk rimlighet av andelen patienter som predikteras vara vid liv vid olika
tidpunkter. Generellt visade fördelningarna lognormal, log-logistisk och gamma en långsamt
utplanande kurva, vilket företaget bedömde som kliniskt osannolikt. Därmed användes dessa
inte alls, oavsett statistisk passform inom den kliniska studiens uppföljningsram. För den totala patientpopulationen och patienter med minst två tidigare behandlingslinjer användes en

13

Moreau P et al. Oral Ixazomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med 2016;374:1621-34
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Weibullfunktion för att extrapolera PFS. PFS uppnådde statistisk säkerhet vid den första interimanalysen, det vill säga 50 procent av patienterna hade progredierat redan vid denna tidpunkt. Se figur 3 nedan för den extrapolerade PFS-kurvan.

Figur 3 Extrapolerad progressionsfri överlevnad med Weibullfunktion

Företaget har argumenterat för att en exponentiell parametrisk funktion på OS bör tillämpas,
på grund av visuell och statistiskt bättre passform. En viss justering av hasardkvot på OS för
obalanser gällande efterföljande behandlingar mellan studiearmarna (se 1.5.1 klinisk studie)
resulterade i något lägre hasardkvoter för ITT-populationen och populationen med minst två
tidigare behandlingar.
Ett centralt antagande som företaget gör är att det finns en behandlingseffekt av Ninlaro med
avseende på framför allt OS efter uppföljningsdatats slut. Konkret betyder det att hasardkvoten
antas kvarstå oförändrad livet ut och därmed att den momentana risken att progrediera eller
avlida är konstant lägre för patienter som någon gång har fått behandling med Ninlaro, även
efter uppföljningstidens och behandlingens slut. Se figur 4 med den extrapolerade OS-kurvan
med företagets antaganden.
Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess och stöd av 30 kap 23 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Figur 4 Extrapolerad OS-kurva med exponentiell parametrisk funktion och företagets antaganden

Biverkningar har implementerats som händelser snarare än hälsotillstånd i modellen. Frekvensen av biverkningar har baserats på fas III-studien.
TLV:s bedömning: Effekten av Ninlaro på total överlevnad baseras på den [-----] interimanalysen från TOURMALINE-studien. [------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------].
9
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TLV bedömer att företagets underlag inte ger stöd för att patienter i IRD-armen, flera år efter
att behandlingen har avslutats och flera år efter att patienten har progredierat, löper en lägre
risk att dö. Enligt TLV:s expertutlåtande från tidigare handläggning av ärendet (dnr
3683/2016) saknas medicinsk/biologisk rational för en kvarvarande effekt lång tid efter att
patienterna har slutat behandlas.
Det är svårt att uppskatta hur länge en eventuell behandlingseffekt skulle kunna kvarstå efter
behandlingsavslut. TLV har därför valt att låta hasardkvoten för totalöverlevnad i Ninlaro-armen gå mot 1 under ett och ett halvt år efter uppföljningsdatas slut [--------------------------], i
takt med att allt färre patienter står på behandling. Vid månad [---], när effekten på total överlevnad antas vara lika den för jämförelsearmen, står cirka 5 procent av patienterna med
Ninlaro på behandling. Se figur 5 med den extrapolerade OS-kurvan med TLV:s antaganden.
Uppgifterna i figuren har belagts med sekretess och stöd av 30 kap 23 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Figur 5 Extrapolerad OS-kurva med exponentiell parametrisk funktion och TLV:s antaganden

TLV bedömer att det kan vara befogat att justera hasardkvoten på OS för obalanser gällande
efterföljande farmakologisk behandling, om ena armen i högre utsträckning har fått behandling som inte är en del av svensk klinisk vardag. I det här fallet bedömer TLV det som relevant
att justera hasardkvoten för dessa obalanser.

Nyttovikter mätta med det generiska livskvalitetsinstrumentet EQ-5D har tagits från fas IIIstudien. Livskvaliteten för patienter som befinner sig i hälsotillståndet ”före progression” skattades via multivariata analyser som tar hänsyn till upprepade mätningar och justerades för
behandlingssvar, återstående livstid, sjukhusinläggningar p.g.a. sjukdomsrelaterade biverkningar samt biverkningar av grad 3 eller 4. EQ-5D data omvandlades till nyttovikter via den
brittiska tariffen14.
Patienter som befann sig i ”före progression” delades upp enligt deras bästa behandlingssvar:
 Very good partial response (VGPR+): kombination av:
o Stringent complete response;
o Complete response;
o VGPR;
 Partial response (PR);
 Stable disease (SD).
Tabell 4 Nyttovikter för de olika hälsotillstånden
Hälsotillstånd
VGPR+
PR
SD
Efter progression

TMM1 (fas III studie)
0,712
0,674
0,653
0,654

TLV:s bedömning: TLV bedömer det som en styrka att nyttovikterna relaterar direkt till den
relevanta patientpopulationen, och även fångar biverkningar med behandlingarna i studien.
TLV noterar dock att nyttovikterna inte åldersjusteras, vilket kan leda till en eventuell överskattning av nyttovinsten vid behandling givet livstidshorisonten i företagets grundscenario.
14

Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Med Care. 1997 Nov;35(11):1095–108.
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2.2 Kostnader och resursutnyttjande
2.2.1 Kostnader för läkemedlet
För Ninlaro kostar en förpackning med tre kapslar à 2,3 mg , 3 mg eller 4 mg 55 100 kronor
AIP vilket motsvarar 56 146 kronor i AUP, enligt det ansökta priset. En förpackning motsvarar
behandling i en fyra-veckors cykel. Andra läkemedelspriser har företaget hämtat från TLV:s
pris och beslutsdatabas på www.tlv.se. För Revlimid kostar 21 tabletter à 25 mg 50 521,46 kronor och för dexametason 100 tabletter à 4 mg 1 241 kronor. Per 4-veckorscykel ger detta en
kostnad för Revlimid i kombination med dexametason i modellen på 51 017,4 kronor. Totalkostnaden för behandling med Ninlaro i kombination med Revlimid och dexametason är
107 163,4 kronor per samma tidsintervall.
Landstingen och företaget som marknadsför Revlimid har under våren 2017 tecknat en sidoöverenskommelse för Revlimid. Sidoöverenskommelsen innebär att kostnaden för användning
av läkemedlet är lägre än kostnaden sett enbart till fastställt AUP.
Behandlingslängden med Ninlaro och Revlimid i kombination med dexametason har implementerats på olika sätt i modellen. I sitt grundscenario har företaget använt data från studien
under [---] månader, det vill säga så lång tid som uppföljningen sträcker sig i nuläget. Företaget
har antagit att patienter avbryter behandling efter högst 18 cykler. Detta baseras bland annat
på att företaget föreslår en begränsad subvention till patienter som genomgått minst två tidigare behandlingar. Patienterna i senare behandlingslinjer har en sämre prognos och således
kortare behandlingsduration. Företaget motiverar också detta med att patienterna i kliniska
studier på multipelt myelom ofta har bättre resultat på överlevnad än patienterna i klinisk
praxis. Detta innebär att studier inom myelomområdet överskattar behandlingslängd. Enligt
produktresumén ska behandling med Ninlaro i kombination med lenalidomid och dexametason pågå till progression alternativt toxicitet men att behandling i mer än 24 cykler ska grundas
på en individuell bedömning av nytta mot eventuell risk för patienten, p.g.a. begränsade data
på tolerabilitet och toxicitet efter denna tidpunkt.
Modellen tillåter även skattning av behandlingslängden baserat på en extrapoleringsfunktion
för alla patienter som kan få behandling efter studiens slut (d.v.s. inte har progredierat eller
slutat p.g.a. biverkningar). För hela ITT-patientpopulationen var behandlingslängden i median
17 (IRD-armen) respektive 15 cykler (RD-armen).
TLV:s bedömning: TLV delar företagets uppskattning att behandlingslängden i klinisk
praxis kan förväntas vara kortare än i den kliniska studien. TLV ser att en anledning till detta
även är ett friskare patientunderlag i den kliniska studien än vad som förväntas i klinisk praxis.
Däremot bedömer TLV att patienter som har effekt och tolererar läkemedlet inte kommer att
avbryta behandlingen efter 18 cykler.
Antaganden om behandlingslängd har en stor effekt på de hälsoekonomiska resultaten. Antaganden om effekt på OS och PFS hänger ihop med antaganden om behandlingslängd, där företagets grundscenario antar att patienter behandlas i maximalt 18 cykler. Detta trots att en
stor andel av patienterna fortfarande stod kvar på behandling efter 18 cykler i den kliniska
studien, och att behandlingseffekterna extrapoleras över hela deras livstid.
Eftersom det inte finns stöd för att behandlingseffekterna kvarstår lång tid efter att patienter
slutar behandlas, anser TLV att det är viktigt att antaganden kring behandlingslängd och behandlingseffekt är samstämmiga. Om antaganden kring kortare behandlingslängd görs, skulle
även mer konservativa antaganden kring duration av behandlingseffekt behöva appliceras.
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Kostnader för öppenvårdsbesök, benmärgsprov samt för sjukhusinläggningar för hjärtsvikt
och lungemboli har tagits från Södra sjukvårdsregionens prislista. Resterande kostnader
(d.v.s. för palliativ vård, intensivvård, labbtester, sjukhusinläggningar för alla andra biverkningar, samt vård i livets slutskede) har baserats på priser från Storbritannien, där en växelkurs på 1 £ = 13 kronor har använts.
TLV:s bedömning: TLV noterar att en flera av enhetskostnaderna härstammar från Storbritannien, trots att det finns motsvarande källor för svenska enhetskostnader. TLV bedömer det
som en svaghet i det hälsoekonomiska underlaget, eftersom det introducerar en osäkerhet i
analyserna, då kostnader mellan länder kan skilja sig åt på olika sätt.

När patienter har progredierat antas 59 procent av patienterna få ytterligare behandling, baserat på behandlingar som gavs i fas III-studien. De vanligaste efterföljande behandlingarna
för den totala studiepopulationen var Velcade (bortezomib), som gavs till 60 procent av de
patienter som fick efterföljande behandling, följt av cyklofosfamid (48 procent), Imnovid (pomalidomid; 46 procent), Revlimid (24 procent), Kyprolis (23 procent) och talidomid (18 procent). Patienterna kunde få fler än en efterföljande behandling vid samma tillfälle. Företaget
har meddelat att det råder obalanser även i kostnaderna mellan IRD och RD-armen som de
inte har tagit hänsyn till. Det skulle vara till fördel för Ninlaro om dessa obalanser korrigerades
för.
Kostnader för sjukhusvård, läkarbesök och kommunal vård i livets slutskede har baserats på
brittiska källor och har uppskattats till 138 710 kronor per patient.
TLV:s bedömning: Det förväntas finnas en stor spridning i efterföljande behandling för patienter som har progredierat efter behandling i tredje eller senare behandlingslinjer. Företaget
har korrigerat hasardkvoten på OS för vissa obalanser mellan de två studiearmarna. TLV har
noterat att kostnaderna för efterföljande behandling är ungefär lika stora för armarna i modellen, vilket bedöms som ett konservativt antagande från företaget.

Indirekta kostnader har inte inkluderats i företagets eller TLV:s grundscenarion.
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3 Resultat
För hela ITT-populationen uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till cirka [--]
miljoner kronor. I sin ansökan anger företaget att Ninlaro inte är kostnadseffektivt för hela sin
indikation och föreslår därför en begränsning av subventionen för patienter som genomgått
minst två tidigare behandlingar. TLV delar företagets bedömning att kostnaden inte är rimlig,
i förhållande till den nytta behandling med Ninlaro ger. TLV har därför prövat kostnadseffektiviteten för en begränsad patientpopulation som tidigare har genomgått minst två behandlingar.
I TLV:s grundscenario för patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar leder
Ninlaro till cirka [---] miljoner ökade kostnader samt en QALY-vinst på 0,83. Kostnaden per
vunnet QALY uppgår till [---] miljoner kronor. Utredningen av Ninlaro innehåller flera osäkerheter, främst gällande behandlingslängd men även långsiktig effekt efter behandlingsavslut. TLV har haft trepartsöverläggningar med landstingen och företaget. Inom ramen för
dessa överläggningar har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse om riskdelning kring behandlingslängd som parterna avser att tillföra ärendet. Genom
riskdelningen i sidoöverenskommelsen, samt med hänsyn tagen till att Revlimids kostnad för
användning av läkemedlet är lägre än till fastställt AUP, bedömer TLV att kostnaden per QALY
inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för behandling av sjukdomar med
en mycket hög svårighetsgrad.
Företagets grundscenario redovisas utan riskdelning i stycke 3.1.2 och företagets känslighetsanalyser redovisas i stycke 3.1.3. TLV:s analyser redovisas med och utan riskdelning i stycke
3.2.

3.1 Företagets grundscenario
Företagets grundscenario bygger på följande centrala antaganden:
 Behandling med IRD, såväl som jämförelsealternativet RD, upphör efter 18 cykler.
 Effektfördelen på total överlevnad för IRD är konstant över hela tidshorisonten (HR =
[---] för patientpopulationen med minst 2 tidigare behandlingar samt HR = [---] för
hela ITT-populationen, båda hasardkvoterna är justerade för vissa obalanser mellan
armarna i efterföljande behandling).
 Weibullfunktion för extrapolering av PFS samt en exponentiell funktion för extrapolering av OS och ToT (behandlingslängd).

I företagets grundscenario för hela ITT populationen uppgår kostnaden per vunnet QALY till
1,3 miljoner kronor. Se Tabell 5 nedan.
Tabell 5 Resultat i företagets grundscenario för hela ITT-populationen
IRD
Kostnader
Levnadsår (LY)
QALYs
Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet QALY

RD

Skillnad

2 112 987 kr

1 324 439 kr

788 548 kr

6,36
4,20

5,43
3,59

0,93
0,62
849 728 kr
1 278 086 kr

I företagets grundscenario för patientpopulationen som har genomgått minst två tidigare behandlingar leder behandling med Ninlaro till cirka 880 000 ökade kostnader och en QALY13
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vinst på 1,33. Då uppgår kostnaden per vunnet QALY till cirka 660 000 kronor. Se Tabell 6
nedan.
Tabell 6 Resultat i företagets grundscenario för relevant subpopulationen
IRD

RD

Skillnad

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader

1 554 380 kr
528 522 kr
22 317 kr

699 676 kr
503 827 kr
24 431 kr

854 703 kr
24 695 kr
-2 115 kr

Kostnader, totalt

2 105 218 kr

1 227 934 kr

877 284 kr

2,37
7,60
6,39
4,27

1,54
4,96
4,40
2,89

0,83
2,64
1,99
1,33

Odiskonterade progressionsfria levnadsår
Odiskonterade levnadsår
Diskonterade levnadsår
QALYs
Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet QALY

441 038 kr
658 417 kr

Företagets känslighetsanalyser i Tabell 7 nedan är beräknade genom att ändra en parameter
från resultatet i företagets grundscenario för patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar (se tabell 6).
Tabell 7 Företagets känslighetsanalyser
Känslighetsanalyser
Behandlingslängd

Samhällsperspektiv
Post-progression
Avtagande effekt

12 månader
24 månader
Behandling till progression, död eller toxicitet
Indirekta kostnader inkluderade
Kostnader efter progression exkluderade
Behandling till progression samt avtagande effekt i bägge
armarna månad när cirka 2 % fortfarande står på behandling (IRD månad 98 och RD månad 64)
Behandling till progression samt avtagande effekt i bägge
armarna månad [---]
HR=[--] i [--] veckor vartefter HR går mot 1 till vecka [--]
HR=[--] fram till månad 98

Kostnad per QALY
491 724 kr
799 943 kr
1 264 472 kr
664 827 kr
672 357 kr
1 019 846 kr

1 220 725 kr
1 046 883 kr
846 112 kr

3.2 TLV:s grundscenario
TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY för Ninlaro, i kombination med Revlimid och
dexametason, jämfört med enbart Revlimid och dexametason är cirka 1 090 000 kronor, för
patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar för multipelt myelom. Detta är beräknat på Revlimids fastställda AUP samt med hänsyn tagen till riskdelningen i sidoöverenskommelsen för Ninlaro.
Landstingen och företaget som marknadsför Revlimid har under våren 2017 tecknat en sidoöverenskommelse för Revlimid. Denna sidoöverenskommelse innebär att kostnaden för användning av Revlimid är lägre än fastställt AUP. TLV utgår från att kostnaden per vunnet QALY
för Ninlaro, i kombination med Revlimid och dexametason, jämfört med enbart Revlimid och
dexametason är lägre än beräknat enbart på Revlimids fastställda AUP och utgår från att den
befinner sig i ett intervall mellan 800 000 och 1 050 000 kronor.
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Utan beaktande av förekomsten av de båda sidoöverenskommelserna för Ninlaro respektive
Revlimid beräknas kostnaden per vunnet QALY i TLV:s grundscenario för den tilltänkta patientpopulationen till cirka [---] miljoner kronor. För hela ITT-populationen uppgår kostnaden
per vunnet QALY i TLV:s analys till cirka [---] miljoner kronor.
Centrala antaganden i TLV:s grundscenario, som skiljer sig från företagets, är följande:
 Behandling pågår till progression, toxicitet eller död. För de patienter (5 procent) som
fortfarande behandlas när mortalitetsrisken är densamma, antar TLV att behandling
och behandlingskostnaderna upphör.
 Mortaliteten är lägre i IRD-armen (HR = [---] respektive HR = [---]) fram till månad [--], därefter antas en avtagande effektfördel under ett och ett halvt år för att sedan ha
samma mortalitetsrisk i båda armarna från månad [---].
I Tabell 8 presenteras resultatet i TLV:s grundscenario för hela patientpopulationen baserat
på Revlimids fastställda AUP och utan hänsyn tagen till riskdelningen i sidoöverenskommelsen för Ninlaro. Kostnaden per vunnet QALY uppgår till cirka [---] miljoner kronor.
Tabell 8 Resultat i TLV:s grundscenario för hela ITT-populationen utan sidoöverenskommelse

Uppgifterna i tabellen har belagts med sekretess och stöd av 30 kap 23
§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
I Tabell 9 presenteras resultatet i TLV:s grundscenario för patientpopulationen med minst två
tidigare behandlingar, baserat på Revlimids fastställda AUP och utan hänsyn tagen till riskdelningen i sidoöverenskommelsen för Ninlaro. I TLV:s grundscenario leder Ninlaro till cirka [--] miljoner kronor i ökade kostnader samt en QALY-vinst på 0,83. Kostnaden per vunnet QALY
uppgår till [---] miljoner kronor.
Tabell 9 Resultat i TLV:s grundscenario för patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar
utan sidoöverenskommelse
IRD

RD

Skillnad

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader

[----------]
[----------]
[----------]

[----------]
[----------]
[----------]

[----------]
[----------]
[----------]

Kostnader, totalt

[----------]

[----------]

[----------]

Odiskonterade progressionsfria levnadsår
Odiskonterade levnadsår
Diskonterade levnadsår
QALYs

[----------]
[----------]
[----------]
[----------]

[----------]
[----------]
[----------]
[----------]

[----------]
[----------]
[----------]
0,83

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet QALY

[----------]
[----------]

I Tabell 10 presenteras resultatet i TLV:s grundscenario för patientpopulationen med minst
två tidigare behandlingar, baserat på Revlimids fastställda AUP och med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelsen för Ninlaro. I TLV:s grundscenario leder Ninlaro till cirka
912 000 ökade kostnader samt en QALY-vinst på 0,83. Kostnaden per vunnet QALY uppgår
till 1 090 000 kronor.
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Tabell 10 Resultat i TLV:s grundscenario för patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar
med sidoöverenskommelse
IRD

RD

Skillnad

Läkemedelskostnad
Övriga sjukvårdskostnader
Övriga direkta kostnader

[----------]
[----------]
[----------]

[----------]
[----------]
[----------]

908 143 kr
4 616 kr
-1 053 kr

Kostnader, totalt

[----------]

[----------]

911 706 kr

Levnadsår (LY)
QALYs

[----------]
[----------]

[----------]
[----------]

1,23
0,83

Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet QALY

741 050 kr
1 093 969 kr

Sidoöverenskommelsen mellan företaget som marknadsför Revlimid och landstingen medför
att den faktiska kostnaden per vunnet QALY för Ninlaro är lägre än resultatet i Tabell 10.
Uppgiften om återbäringsnivån för Revlimid kan inte tillföras ärendet då denna uppgift omfattas av sekretess. Av Tabell 11 nedan framgår hur möjliga återbäringsnivåer för Revlimid påverkar kostnaden per vunnet QALY för Ninlaro.
Tabell 11 Hur kostnaden per vunnet QALY för Ninlaro påverkas av möjliga återbäringsnivåer på
Revlimid
Återbäringsnivå på Revlimid

Kostnad per vunnet QALY för IRD

70 % - 50 %
50 % - 30 %
30 % - 10 %

800 000 - 890 000 kr
890 000 - 970 000 kr
970 000 - 1 050 000 kr

I Tabell 12 visas de känslighetsanalyser som TLV har gjort, baserat på grundscenariot i Tabell
10. Känslighetsanalyserna har gjorts genom att ändra en parameter från grundscenariot där
landstingen och företagets sidoöverenskommelse beaktas men beräknad på Revlimids fastställda AUP. Modellen är känslig för vilken tidpunkt effektfördelen för Ninlaro upphör samt
vilken behandlingslängd som antas.
Tabell 12 TLV:s känslighetsanalyser med sidoöverenskommelse
Känslighetsanalyser
Tidshorisont
Tidpunkt när HR = 1
(Baserad på
HR = [-----])

justerad

Behandlingslängd (i
bägge armarna)

Hasardkvot på OS

Parametrisk funktion för
extrapolering av OS
Diskontering effekt

+/- Kostnader

+/- QALYs

Kostnad per
QALY

10 år
20 år
Månad 92 (när 2 % står på
behandling)
Månad [-----] (när 5 % står
på behandling)
Månad [-----] (när 10 % står
på behandling)
Ingen – dvs. full extrapolering
18 månader

903 460 kr
911 135 kr
919 081 kr

0,685
0,823
0,983

1 318 360 kr
1 107 129 kr
935 211 kr

915 092 kr

0,902

1 014 609 kr

908 485 kr

0,768

1 182 561 kr

935 517 kr

1,328

704 271 kr

571 306 kr

0,834

684 621 kr

24 månader

615 887 kr

0,834

738 186 kr

Ojusterad (HR = [-----])
fram till månad [-----------------------------]
Weibull

886 283 kr

0,706

1 254 668 kr

890 193 kr

0,728

1 223 382 kr

0
5

911 706 kr
911 706 kr

1,004
0,745

908 007 kr
1 223 991 kr
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Diskontering kostnader

0
5

959 537 kr
883 707 kr

0,833
0,833

1 151 363 kr
1 060 373 kr

Den hälsoekonomiska analysen är känslig för antaganden gjorda kring behandlingslängd samt
Ninlaros långvariga effekt på total överlevnad efter avslutad behandling. Med beaktande av
den sidoöverenskommelse som landstingen och företaget avser att tillföra ärendet, bedömer
TLV att osäkerheterna i underlaget har sjunkit till en nivå som bedöms vara rimlig. Därtill finns
det skäl att tro att behandlingslängden i klinisk praxis är kortare än den TLV har beräknat i
sina analyser. Detta på grund av att patientpopulationen i den kliniska studien troligtvis är
friskare och yngre än de patienter som i klinisk vardag har genomgått minst två tidigare behandlingar. Om detta ska beaktas bör beaktande också tas till att effekten på total överlevnad
kan se annorlunda ut för en sjukare patientpopulation. En mindre kinesisk studie15 med en
skörare patientgrupp pekar dock på en bättre hasardkvot på OS samt en kortare behandlingslängd.

3.3 Budgetpåverkan
Företaget har angett att cirka [---] patienter årligen är aktuella för behandling med Ninlaro.
Detta baserar företaget på att de har ansökt om en begränsad subvention till patienter med
minst två tidigare behandlingar.
TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets uppskattade siffra är rimlig. Det är svårt att
uppskatta antalet patienter som kan tänkas få Ninlaro i senare behandlingslinjer. Det är troligt
att antalet patienter som skulle komma ifråga för behandling med Ninlaro efter minst två tidigare behandlingslinjer inte överstiger [---] patienter per år vid fullskalig försäljning.

3.4 Samlad bedömning av resultaten
I Tabell 13 visas skillnaden i genomsnittlig behandlingslängd, progressionsfri överlevnad samt
total överlevnad i företagets respektive TLV:s grundscenario för patientpopulationen med
minst två tidigare behandlingar. Resultatet i tabellen tar varken hänsyn till sidoöverenskommelsen mellan landstingen och företaget som marknadsför Ninlaro eller till sidoöverenskommelsen mellan landstingen och företaget som marknadsför Revlimid.
Tabell 13 Skillnad i behandlingslängd, PFS samt OS i företagets respektive TLV:s grundscenario för
patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar
Behandlingslängd
(mån)

PFS (mån)

OS (mån)

QALY

Totala kostnader
(kr)

Företagets analys (genomsnitt)
IRD
RD

13,6
12,3

31,1
20,4

99,3
64,9

4,2
2,9

2 105 218
1 227 934

Differens

1,3

10,8

34,4

1,33

877 284

TLV:s analys (genomsnitt)
IRD
RD
Differens

[--------------------------------------------------------------------------]
[--------------------------------------------------------------------------]
0,83
[---]
[---]

Sammantaget bedömer TLV att kostnaden per vunnet QALY uppgår till cirka [---] miljoner
kronor för patientpopulationen som genomgått minst två tidigare behandlingar, beräknad på
Revlimids fastställda AUP samt utan hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen mellan landsting och företaget som marknadsför Ninlaro. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget

Hou J et al. Randomized, double-blind, placebocontrolled phase III study of ixazomib plus lenalidomide-dexamethasone in
patients with relapsed/refractory multiple myeloma: China Continuation study. Journal of Hematology & Oncology (2017) 10:137
15
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att återbära en del av landstingens kostnader för Ninlaro vilket innebär att osäkerheten gällande kostnaden för användning minskar. Genom riskdelningen i sidoöverenskommelsen uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s grundscenario till cirka 1 090 000 kronor. Därutöver
har landstingen och företaget som marknadsför Revlimid en sidoöverenskommelse som medför att den faktiska kostnaden för användning av Revlimid är lägre än till fastställt AUP. Då
återbäringsnivån för Revlimid omfattas av sekretess kan den uppgiften inte tillföras ärendet.
TLV utgår från att Revlimids återbäringsnivå är minst 10 procent. TLV gör därmed bedömningen att kostnaden per vunnet QALY inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som
rimlig för behandling av sjukdomar med en mycket hög svårighetsgrad.
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4 Subvention och prisnivåer i andra länder
4.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder
Brittiska NICE16 rekommenderar användningen av Ninlaro i kombination med Revlimid och
dexametason hos meylom-patienter med minst två tidigare behandlingar och inom ramen för
Cancer Drugs Fund. Kanadensiska CADTH17, irländska NCEP18 och norska Legemiddelverket19
bedömer inte att behandling med Ninlaro är kostnadseffektiv för sin indikation. Skotska SMC
har inte publicerat någon utvärdering av kostnadseffektiviteten för Ninlaro.

4.2 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder
Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.
Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är
information om bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara länder värdefull.
TLV har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända
indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in.
Tabell 14 Listpris och subventionsstatus i europeiska länder enligt företaget (mars 2017)
Market

List price
(exmanufacturer) per cycle (EUR)

Reimbursement status

Austria

7 390

Reimbursed

Slovenia
Germany
Luxembourg
Norway
Denmark
Finland
UK
Netherlands
Belgium

8 100
5 200
7 200
7 858
7 428
7 500
7 443
7 200
7 200

Reimbursed
Reimbursed
Reimbursed
Not reimbursed
Reimbursed
Not reimbursed
Reimbursed
Reimbursed
Reimbursed

Greece

7 141

Reimbursed

Sweden

5 428

Not reimbursed

16 https://www.nice.org.uk/guidance/ta505/chapter/1-Recommendations
17 https://www.cadth.ca/ninlaro-multiple-myeloma-details
18 http://www.ncpe.ie/drugs/ixazomib-ninlaro/
19 Ninlaro (iksazomib) til behandling av residiv eller refraktær myelomatose i kombinasjon med lenalidomid og deksametasonVurdering av innsendt dokumentasjon 18-07-2017
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5 Regler och praxis
5.1 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 kostnadseffektivitetsprincipen – 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 till
mycket hög eller om det finns få andra behandlingar att välja bland.

5.2 Författningstext m.m.
Grunder för den etiska plattformen framgår av 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. (förmånslagen). Denna paragraf och andra aktuella bestämmelser framgår av bilaga 1.

5.3 Praxis
Tagrisso (dnr 1273/2017)
TLV beslutade i september 2017 att Tagrisso skulle ingå i läkemedelsförmånerna, för behandling av icke-småcellig lungcancer. TLV bedömde att en platinumbaserad kemoterapi innehållande pemetrexed utgjorde ett relevant jämförelsealternativ. Svårighetsgraden bedömdes
som mycket hög.
Till skillnad från andra lungcancerläkemedel har Tagrisso visats vara aktiv mot cancerceller
med T790M-mutationen i EGFR-genen. Studier visade att Tagrisso har bättre effekt när det
gäller att krympa tumörerna hos patienter med T790M-mutation och bromsa sjukdomsförloppet jämfört med kemoterapi.
Även om Tagrisso visade bättre effekt än behandling med kemoterapi i de kliniska studierna,
var osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten hög. TLV bedömde bland annat att det
fanns osäkerheter kring hur stor behandlingsvinsten var efter progression samt att det var
osäkert hur länge patienter skulle behandlas med Tagrisso.
Mot bakgrund av detta har TLV haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. En
sidoöverenskommelse ingicks mellan landstingen och företaget vilken innehöll en riskdelning
som hanterade osäkerheterna gällande behandlingseffekten. Med hänsyn till riskdelningen i
sidoöverenskommelse bedömdes kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår uppgå till ca 910
000- 960 000 kr. TLV bedömde att kostnaden för Tagrisso var rimlig i förhållande till dess
effekt och sjukdomens svårighetsgrad.
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6 Sammanvägning
Multipelt myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen. 600 nya fall diagnostiseras i
Sverige varje år och medianåldern vid diagnos är 71 år. Medianöverlevnaden efter diagnos är
3,55 år för patienter 70–79 år. Totalprevalensen var år 2011 1651 män och 1362 kvinnor, men
prevalensen kan förväntas öka de närmaste åren till följd av användningen av nya effektiva
läkemedel.
TLV bedömer svårighetsgraden för de aktuella patienterna på gruppnivå som mycket hög då
tillståndet leder till för tidig död samt kraftigt försämrad livskvalitet.
Den aktiva substansen i Ninlaro, ixazomib, är en proteasomhämmare. När proteasomaktiviteten hämmas påverkas biologiska signalvägar som har betydelse för cancercellers tillväxt och
överlevnad. Ninlaro i kombination med lenalidomid (Revlimid) och dexametason är indicerat
för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling.
Valet av behandlingsregim vid relapserande eller/och refraktär sjukdom är individuellt, men
baserat på gällande nationella riktlinjer anser TLV att kombinationen Revlimid och dexametason utgör ett rimligt jämförelsealternativ.
Den globala TOURMALINE-MM1-studien visar att behandling med Ninlaro i kombination
med Revlimid och dexametason leder till en signifikant förlängning av progressionsfri överlevnad med cirka 6 månader jämfört med enbart Revlimid i kombination med dexametason. Den
senaste interimanalysen av studien [-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]. Hos patienter med minst två tidigare behandlingar resulterar [-------] trippelbehandlingen i cirka [---] månaders längre [---] överlevnad
jämfört med Revlimid i kombination med dexametason. Resultaten av den globala studien bekräftas i en annan mindre studie med samma design i en kinesisk patientpopulation. Ninlaro
har en gynnsam biverkningsprofil och erbjuder ett peroralt behandlingsalternativ, vilket hittills har saknats i gruppen proteasomhämmare.
Den hälsoekonomiska utvärderingen baseras på en överlevnadsmodell där Ninlaro i huvudanalysen jämförs mot Revlimid i kombination med dexametason. Kostnader och effekter relaterade till behandlingsalternativen beräknas över en livstidshorisont. Kostnaden för
behandling med Ninlaro är 56 146 kronor per 4-veckorscykel.
Företaget har uppgett att Ninlaro inte är kostnadseffektivt för hela indikationen. TLV delar
företagets bedömning då kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys uppgår till cirka [---] miljoner kronor. Därför utreds subventionsstatus för en begränsad subpopulation, patienter som
har genomgått minst två tidigare behandlingar. I företagets grundscenario för patientpopulationen som har genomgått minst två tidigare behandlingar uppgår kostnaden per vunnet QALY
till cirka 660 000 kronor. Kostnadseffektiviteten påverkas framför allt av antaganden kring
behandlingslängd och hur länge behandlingseffekten på total överlevnad kvarstår efter avslutad behandling.
I TLV:s grundscenario, för patientpopulationen med minst två tidigare behandlingar, leder behandling med Ninlaro till cirka [---] miljoner ökade kostnader samt en QALY-vinst på 0,83.
Då uppgår kostnaden per vunnet QALY till cirka [---] miljoner kronor.
Det föreligger osäkerheter i de hälsoekonomiska resultaten, främst avseende behandlingslängd. Inom ramen för förmånslagens möjligheter till överläggningar har TLV haft trepartsöverläggningar med landstingen och företaget kring de osäkerheter som är förknippade med
underlaget. Landstingen och företaget har kommit överens om en sidoöverenskommelse. Genom riskdelningen i sidoöverenskommelsen, samt med hänsyn tagen till att Revlimids kostnad
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för användning av läkemedlet är lägre än till fastställt AUP, bedömer TLV att kostnaden per
QALY inte överstiger den kostnad som TLV bedömer som rimlig för behandling av sjukdomar
med en mycket hög svårighetsgrad.
Förutsatt att parterna tecknar sidoöverenskommelsen och tillför denna till ärendet bedömer
TLV, med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen,
att Ninlaro uppfyller villkoren i 15 § förmånslagen för att ingå i läkemedelsförmånerna med
begränsning till patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom.
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Bilagor
Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
8 § första stycket
Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet
eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren
enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris
och försäljningspris.
9 § Innan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar beslut i frågor som avses i 7 §
ska sökanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med myndigheten.
10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel
eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.
11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett
läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor.
15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och
försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att
1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3
kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska,
humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och
2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första
stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.
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