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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV
Inom förmånen
Ansökt/fastställt AIP eller
AUP

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

Kostnaden för läkemedlet
efter återbäring

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

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

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

Klinikläkemedel och medicinteknik
Avtalat pris

Företagets pris

Begreppet används när regionerna har upphandlat en
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV
(ej sekretessbelagt).
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris
används inte.
Begreppet används för de produkter som inte har
upphandlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris,
grundpris eller officiellt pris används inte.
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TLV:s bedömning och sammanfattning
Utvärderad indikation: Bavencio (avelumab) i kombination med Inlyta (axitinib) är avsett
som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC).
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TLV bedömer svårighetsgraden för tillståndet avancerad RCC som mycket hög.
Bavencio är en PD-L1-hämmare som verkar genom att förstärka immunförsvarets
antitumöraktivitet. Inlyta är en VEGF-hämmare som stör tumörtillväxten genom att
hämma tumörassocierad blodkärlsbildning.
Avseende patienter med avancerad RCC tillhörande låg riskgrupp bedömer TLV att
VEGF-hämmaren Votrient (pazopanib) utgör det relevanta jämförelsealternativet.
Detta då Votrient är förknippad med en lägre kostnad än den andra kliniskt relevanta
VEGF-hämmaren Sutent (sunitinib) och således är det mest kostnadseffektiva alternativet av dessa två. TLV har tidigare gjort bedömningen att Sutent och Votrient har
jämförbar effekt.
Avseende patienter med avancerad RCC tillhörande intermediär och hög riskgrupp är
TLV:s bedömning att kombinationsbehandling med immuncheckpointhämmare i
form av Opdivo (nivolumab)+Yervoy (ipilimumab) är det relevanta jämförelsealternativet.
Även kombinationen Keytruda (pembrolizumab)+Inlyta bedöms vara ett möjligt relevant behandlingsalternativ, oavsett riskgrupp. Rådet för nya terapier (NT-rådet) har
dock nyligen utfärdat en negativ rekommendation om användning av denna kombination vid avancerad RCC då NT-rådet gjort bedömningen att kostnaden inte är rimlig i relation till nyttan vid denna indikation. Emellertid avser NT-rådet uppdatera sin
nuvarande rekommendation inom kort med anledning av aktuell utvärdering för
Bavencio+Inlyta. TLV:s bedömning är därför att Keytruda+Inlyta får anses vara ett
relevant behandlingsalternativ inom ramen för denna utvärdering, trots att behandlingen för närvarande inte rekommenderas i Sverige.
Effekt och säkerhet av Bavencio+Inlyta jämfört med VEGF-hämmaren Sutent har
utvärderats i den pågående, öppna, randomiserade fas III-studien JAVELIN Renal
101, bestående av 886 patienter med tidigare obehandlad avancerad eller metastaserad RCC med en klarcellskomponent.
Behandling med Bavencio+Inlyta visade en statistisk signifikant effektfördel avseende
det primära effektmåttet PFS jämfört med Sutent, oberoende av PD-L1 uttryck. Data
för det primära effektmåttet OS är ännu inte mogna eller statistisk signifikanta.
TLV bedömer i enlighet med TLV:s tidigare utvärdering för Keytruda+Inlyta vid
avancerad RCC, dnr 648/2019, att effekten av Bavencio+Inlyta är jämförbar med
effekten av både Opdivo+Yervoy och Keytruda+Inlyta.
Enligt företagets uppgifter, vilka är i linje med försäljningspriset hos apoteket.se,
kostar 200 mg Bavencio 8942 kronor. Detta medför att den genomsnittliga kostnaden
per vecka uppgår till cirka 18 000 kronor eftersom en patient enligt rådande behandlingsriktlinjer ska erhålla 800 mg varannan vecka.
TLV presenterar ingen hälsoekonomisk analys för jämförelsen med Votrient eftersom
det är möjligt att uppskatta kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för
Bavencio+Inlyta jämfört med Votrient genom att kombinera resultat från aktuell
utvärdering tillsammans med resultat från utvärderingen av Keytruda+Inlyta (dnr
648/2019).
TLV har utfört två kostnadsminimeringsanalyser, i den ena utgör Opdivo+Yervoy
jämförelsealternativet och i den andra utgörs jämförelsealternativet av Keytruda
+Inlyta.
Analysen som jämför Bavencio+Inlyta med Opdivo+Yervoy visar att behandling med
Bavencio+Inlyta är dyrare än behandling med Opdivo+Yervoy, givet att behandlingstiden för båda behandlingarna är längre än ett halvår men kortare än fyra år. Detta
iv

•
•

trots att ett behandlingsstopp har tillämpats för Bavencio efter 2 år. Ett motsvarande
behandlingsstopp har inte tillämpats för Opdivo till följd av att TLV inte antog ett
behandlingsstopp i TLV:s grundscenario i utvärderingen för Opdivo+Yervoy (dnr
3313/2018; 1341/2019).
Analysen som jämför Bavencio+Inlyta med Keytruda+Inlyta visar att behandling med
Bavencio genererar något lägre behandlingskostnader, vilket innefattar läkemedelsoch administreringskostnader, än behandling med Keytruda.
Osäkerheten bedöms som hög i båda kostnadsminimeringsanalyserna. Detta beror
framförallt på att antagandet om jämförbar effekt mellan Bavencio+Inlyta,
Opdivo+Yervoy, och Keytruda+Inlyta är baserat på indirekta jämförelser vilka
omgärdas av hög osäkerhet. Jämförelsen med Opdivo+Yervoy innefattar även en
osäkerhet kring om det behandlingsstopp som tillämpas för Bavencio kommer tillämpas i klinisk praxis.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund
för den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt.
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1 Medicinskt underlag Bavencio i kombination med Inlyta
1.1 Njurcellscancer (renal cell carcinoma, RCC)
Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtade i sin helhet från nationella
vårdprogrammet för RCC [1].
Drygt 1 200 nya fall av RCC upptäcks varje år i Sverige. RCC 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.
RCC förekommer cirka 1,5 gånger så ofta hos män jämfört med kvinnor. RCC är ovanlig före
40 års ålder och de flesta är mellan 60 och 80 år vid diagnostillfället.
Andelen patienter med metastaserad sjukdom 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.
RCC består av flera olika cancertyper med genetiskt skilda förändringar. De tre vanligaste
typerna är: klarcellig RCC (70–80 procent av fallen), papillär RCC (10–15 procent) och
kromofob RCC (cirka 5 procent). Orsakerna till att RCC 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.

1.2

Läkemedlet

Bavencio innehåller den verksamma substansen avelumab. Inlyta innehåller den verksamma
substansen axitinib. Denna utvärdering rör Bavencio i kombination med axitinib som första
linjens behandling av vuxna patienter med avancerad RCC.
Centralt godkännande från europeiska kommissionen för denna indikation erhölls den 28
oktober 2019.
Bavencio har sedan tidigare centralt godkännande för indikationen metastaserad merkelcellskarcinom (28 september 2017).
Inlyta har sedan tidigare centralt godkännande för indikationen avancerad njurcancer efter
svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin (september 2012).
Indikation
Bavencio i kombination med axitinib är avsett som första linjens behandling av vuxna
patienter med avancerad njurcellscancer (RCC).
Verkningsmekanism
Bavencio (avelumab) är en antikropp riktad mot programmerad celldödligand-1 (PD-L1),
som brukar uttryckas på bland annat tumörceller och andra celler i tumörens närområde.
PD-L1 kan bidra till hämning av immunsvaret i tumörens mikromiljö. När PD-L1 binder till
receptorerna PD-1 och B7.1 som finns på T-celler och antigenpresenterande celler, hämmas
cytotoxisk T-cellsaktivitet, T-cellsproliferation och cytokinproduktion. När avelumab binder
till PD-L1 blockeras interaktionen mellan PD-L1 och PD-1- och B7.1-receptorerna. Genom att
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avelumab blockerar denna interaktion kan immuncellerna förbli aktiva, vilket därigenom
ökar immunsystemets förmåga att döda cancerceller.
Inlyta (axitinib) är en tyrosinkinashämmare som selektivt hämmar receptorer tillhörande
familjen av så kallade ”vaskulära endoteliala tillväxtfaktorreceptorer” (vascular endothelial
growth factor receptors: VEGFR-1, VEGFR-2 och VEGFR-3). Vid cancer är dessa receptorer
involverade i patologisk angiogenes (tumörassocierad blodkärlsbildning), tumörtillväxt och
metastasutveckling. Axitinib har visats ha en starkt hämmande effekt på angiogenesrelaterade processer i olika experimentella tumörmodeller.
Dosering/administrering
Bavencio är endast avsett för intravenös infusion. Behandling ska initieras och övervakas av
läkare med erfarenhet av cancerbehandling.
Rekommenderad dos av Bavencio i kombination med axitinib är 800 mg administrerat
intravenöst under 60 minuter varannan vecka och axitinib 5 mg taget peroralt två gånger
dagligen (med 12 timmars intervall) med eller utan föda fram tills sjukdomsprogression eller
oacceptabel toxicitet uppträder.
Patienter ska premedicineras med ett antihistamin och paracetamol inför de första fyra
infusionerna med Bavencio. Om den fjärde infusionen fullbordats utan någon infusionsrelaterad reaktion administreras fortsatt premedicinering för efterföljande doser enligt läkarens
bedömning.
Rekommenderad startdos av Inlyta (filmdragerad tablett) är 5 mg två gånger dagligen.
Patienter som tolererar1 startdosen av Inlyta under två veckor i följd kan få ökad dos. Den
kan höjas till 7 mg två gånger dagligen om patientens blodtryck inte överstiger 150/90
mmHg eller patienten får blodtryckssänkande behandling. Med samma kriterier som grund
kan patienter som tolererar Inlyta i dosen 7 mg två gånger dagligen få dosen ökad till
maximalt 10 mg två gånger dagligen.
Behandlingen ska fortsätta så länge klinisk nytta observeras eller tills oacceptabel toxicitet
inträffar, som inte kan behandlas genom samtidig läkemedelsbehandling eller genom
dosjustering. Dosökning eller dosminskning rekommenderas baserat på säkerhet och
tolerabilitet för den enskilde patienten.
För att kunna hantera vissa biverkningar kan behandlingen behöva avbrytas tillfälligt eller
permanent, och/eller kan dosen behöva sänkas. Om dossänkning krävs kan dosen axitinib
sänkas till 3 mg två gånger dagligen och ytterligare till 2 mg två gånger dagligen.

1.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer
Av gällande nationellt vårdprogram för njurcancer från 10 juni 2019 [1] framgår att valet av
första linjens behandling vid klarcellig2 RCC baseras på vilken riskgrupp patienterna tillhör.
Riskgrupperna baseras i sin tur på validerade prognostiska kriterier utifrån retrospektiva
data från IMDC3 på njurcancerpatienter som behandlats med målriktade läkemedel (se tabell
1 nedan). Medianöverlevnaden från start av behandling skiljer sig avsevärt mellan de
prognostiska grupperna.

Utan biverkningar >grad 2 (dvs utan svåra biverkningar enligt Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)
version 3.0).
2 Vanligaste typen av RCC. I den kliniska studien ingick endast patienter med avancerad RCC med en klarcellskomponent.
3 IMDC: International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium.
1
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Tabell 1. Prognostiska riskfaktorer för tumörprogress enligt IMDC, Hengs kriterier.

För patienter med låg risk för tumörprogress rekommenderas en VEGF-hämmare som
primärbehandling, i första hand Sutent (sunitinib) och Votrient (pazopanib). Vid intermediär
risk för tumörprogress rekommenderas kombinationen Opdivo (nivolumab)+Yervoy
(ipilimumab) i första hand. Andra möjligheter är någon utav tyrosinkinas/VEGF-hämmarna
Cabometyx (kabozantinib), Sutent, Votrient, Fotivda (tivozanib), eller Avastin (bevacizumab)
i kombination med interferon-α. Vid hög risk rekommenderas kombinationen
Opdivo+Yervoy i första hand. Andra möjligheter är Cabometyx, Sutent eller Votrient.
I tabellen nedan sammanfattas behandlingsrekommendationerna för metastaserad/avancerad klarcellig RCC enligt det nationella vårdprogrammet från 10 juni 2019.
Tabell 2 Rekommendationer vid klarcellig njurcancer, första linjens behandling.

Angående målriktade behandlingar generellt skriver vårdprogramgruppen att den totala
överlevnaden för patienter med RCC 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 de patienter som får
kombinationsimmunbehandling med Opdivo+Yervoy. Det saknas enligt vårdprogrammet
validerade prediktiva biomarkörer för målriktade behandlingar för RCC.
I vårdprogrammet beskrivs att utvecklingen inom läkemedelsbehandling vid RCC går snabbt
där nya studieresultat kontinuerligt presenteras. Som exempel nämner vårdprogrammet
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nyligen presenterade positiva resultat från den fas III-studie där kombinationen
Keytruda+Inlyta jämförts mot Sutent i första linjen. Man anger att vårdprogramgruppen
följer utvecklingen och avser att uppdatera vårdprogrammet vid nya godkännanden.
Europeiska riktlinjer
I de senast uppdaterade europeiska behandlingsriktlinjerna från ESMO4 från 7 februari
20205 rekommenderas kombinationen Keytruda+Inlyta som första linjens behandling vid
avancerad RCC oavsett IMDC-riskgrupp och PD-L1-status. Även kombinationen
Opdivo+Yervoy rekommenderas som första linjens behandling vid avancerad RCC, men då
endast för patienter med intermediär och högrisk enligt IMDC-kriterierna.
VEGF-målriktad behandling (Sutent, Votrient samt Fotivda) rekommenderas i de fall där
behandling med kombinationerna ovan inte är tillgänglig eller är kontraindicerad.
I de senast uppdaterade riktlinjerna från European Association of Urology Guidelines (EAU)
[2] från maj 2019 anges samma förstahandsrekommendationer som i riktlinjerna av ESMO,
det vill säga kombinationen Keytruda+Inlyta vid låg risk, samt kombinationen
Keytruda+Inlyta eller Opdivo+Yervoy vid intermediär och hög risk.
För patienter som inte tål eller är kontraindicerade mot immuncheckpointhämmare rekommenderas Sutent eller Votrient vid låg risk, respektive Sutent, Votrient eller Cabometyx vid
intermediär och hög risk.
Både ESMO och EAU avvaktar med att rekommendera kombinationsbehandling med
Bavencio+Inlyta samt Tecentriq (atezolizumab)+Avastin (bevacizumab) eftersom data för OS
fortfarande är omogna och ännu inte har uppnått statistisk signifikans i de kliniska studierna.
Jämförelsealternativ
Företaget anser att Votrient utgör relevant jämförelsealternativ för Bavencio+Inlyta oavsett
vilken riskgrupp patienten tillhör. Motiveringen till detta hämtar företaget från gällande
behandlingsriktlinjer vid RCC, samt TLV:s tidigare utvärderingar och NT-rådets beslutshistorik gällande RCC. För patienter med intermediär och hög risk anger företaget att även
Cabometyx utgör ett relevant jämförelsealternativ eftersom detta läkemedel är rekommenderat i behandlingsriktlinjer samt är subventionerat. Ett ytterligare skäl till att välja Cabometyx
som jämförelsealternativ är enligt företaget att det är möjligt att utföra en indirekt jämförelse
av kostnadseffektivitet med Bavencio+Inlyta då kostnaden per vunnet QALY efter återbäring
för Cabometyx är offentlig (dnr 2996/2018).
Företaget anser att kombinationen Opdivo+Yervoy skulle kunna utgöra ett relevant jämförelsealternativ för intermediär och högriskgruppen. Dock påpekar företaget att jämförelsealternativet är problematiskt då det inte är möjligt att utföra en indirekt jämförelse av
kostnadseffektiviteten med Bavencio+Inlyta. Detta då både Opdivo och Yervoy har avtalade
priser som inte är offentliga då de omfattas av sekretess. Kostanden per vunnet QALY för
kombinationsbehandling med Opdivo+Yervoy som publicerats av TLV (dnr
3313/2018;1341/2019) baseras således på företagets priser och tar inte hänsyn till de avtalade
priserna.
TLV:s diskussion
Vid beräkningen av kostnader och hälsoeffekter för användning av ett läkemedel brukar TLV
jämföra det med det mest kostnadseffektiva av de i Sverige tillgängliga och kliniskt relevanta
European Society for Medical Oncology.
https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/renal-cell-carcinoma/eupdate-renal-cell-carcinoma-treatmentrecommendations
4
5
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behandlingsalternativen. Med klinisk relevans avses att behandlingen används i svensk
klinisk praxis och är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ibland kan
det vara motiverat att använda mer än ett jämförelsealternativ6.
Val av behandling i klinisk praxis vid avancerad RCC görs enligt TLV:s kliniska expert
huvudsakligen efter den riskgruppering och medföljande behandlingsrekommendationer
som anges i det nationella vårdprogrammet. Vilken riskgrupp en patient tillhör kan däremot i
vissa fall vara en bedömningsfråga som kan skilja en del mellan olika förskrivare.
Vid låg risk rekommenderar vårdprogrammet Sutent och Votrient i första hand. TLV har i
samband med tidigare hälsoekonomiska utredningar (dnr: 1638/2018, 2996/2018,
3313/2018;1341/2019 samt 648/2019) gjort bedömningen att den kliniska effekten av Sutent
och Votrient är jämförbar. Då Votrient är förknippad med en lägre kostnad än Sutent
bedömer TLV att Votrient utgör det relevanta jämförelsealternativet av de två nämnda
VEGF-hämmarna.
Vid intermediär och hög risk rekommenderar vårdprogrammet kombinationsbehandling
med Opdivo+Yervoy i första hand. TLV bedömer därmed att Opdivo+Yervoy utgör det
relevanta jämförelsealternativet till Bavencio+Inlyta vid intermediär och hög risk.
I de europeiska riktlinjerna från ESMO och EAU rekommenderas kombinationsbehandling
med Keytruda+Inlyta som förstahandsval oavsett riskgrupp. I Sverige har denna kombinationsbehandling vid avancerad RCC nyligen utvärderats av TLV (dnr 648/2019), men
rekommenderas för närvarande inte av Rådet för nya terapier (NT-rådet) för användning vid
RCC. Detta då NT-rådet gjort bedömningen att kostnaden för Keytruda i kombination med
Inlyta inte är rimlig i relation till nyttan för den aktuella patientgruppen. Rekommendationen
rörande Keytruda+Inlyta planeras dock att uppdateras under andra kvartalet 2020 med
anledning av att kombinationen Bavencio+Inlyta för behandling av avancerad RCC är under
utvärdering av TLV.
TLV konstaterar baserat på europeiska riktlinjer att kombinationsbehandling med
Keytruda+Inlyta är ett kliniskt relevant behandlingsalternativ till Bavencio+Inlyta oavsett
riskgrupp. Med anledning av detta samt det faktum att NT-rådet avvaktar med att uppdatera
sin rekommendation om användning av Keytruda+Inlyta med anledning av aktuell utvärdering bedömer TLV därmed att även Keytruda+Inlyta är ett relevant behandlingsalternativ,
oavsett riskgrupp, inom ramen för denna utvärdering.
TLV:s bedömning: Baserat på det nationella vårdprogrammet för RCC, utlåtande från
TLV:s kliniska expert samt TLV:s tidigare bedömning om jämförbar effekt mellan Sutent och
Votrient bedömer TLV att Votrient utgör det relevanta jämförelsealternativet till
Bavencio+Inlyta vid avancerad RCC av låg risk.
Vid avancerad RCC av intermediär och hög risk bedömer TLV, baserat på det nationella
vårdprogrammet samt utlåtande från TLV:s kliniska expert, att kombinationsbehandling
med Opdivo+Yervoy är det i nuläget mest relevanta jämförelsealternativet.

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.
6

Jämför TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2017:1), p. 3 som gäller vid ansökan om förmån.
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1.4 Klinisk effekt och säkerhet för avelumab i kombination med axitinib
Kliniska studier
Metod
Effekt och säkerhet för avelumab i kombination med axitinib för behandling av patienter med
obehandlad avancerad eller metastaserad RCC med en klarcellskomponent har utvärderats i
den huvudsakliga/pivotala studien B9991003 (Javelin Renal 101) som är en pågående
randomiserad, öppen multicenter, fas III-studie.
Patienter inkluderades oavsett prognostisk riskgrupp (låg, intermediär eller hög risk) och
tumörens PD L1-uttryck. Patienterna skulle ha minst en mätbar lesion, enligt definitionen i
RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) version 1.1, som inte tidigare
bestrålats, ECOG-status7 0–1, samt adekvat hjärt-, njur- och leverfunktion. Tumörvävnad
skulle finnas tillgänglig för histopatologisk diagnostik.
Exklusionskriterier innefattade patienter som tidigare fått systemisk behandling för avancerad eller metastaserad RCC, tidigare systemisk immunterapibehandling med IL-2, IFN-α,
anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-CTLA-4-antikroppar. Vidare skulle patienter inte haft aktiva
hjärnmetastaser, aktiv autoimmun sjukdom som eventuellt kan förvärras vid behandling
med ett immunstimulerande medel, tidigare malignitet inom de senaste 5 åren, pågående
eller tidigare behandling med immunsuppressiva läkemedel eller glukokortikoider 7 dagar
före randomisering, samt organtransplantation.
Totalt 886 patienter randomiserades (1:1) i studien till en av följande behandlingsarmar:
•

Avelumab 10 mg/kg som intravenös infusion varannan vecka i kombination med
axitinib 5 mg två gånger dagligen peroralt (N=442). Patienter som tolererade axitinib
5 mg två gånger dagligen utan axitinibrelaterade biverkningar av grad 2 eller högre
under 2 veckor i rad, kunde höja dosen till 7 mg och därefter till 10 mg två gånger
dagligen. Behandling med axitinib kunde avbrytas eller dossänkas till 3 mg två gånger
dagligen och därefter till 2 mg två gånger dagligen för att hantera toxicitet. 270 patienter hade PDL1-positiv tumör i avelumabarmen.

•

Sunitinib 50 mg en gång dagligen peroralt i 4 veckor följt av 2 veckor utan behandling
(N=444) fram tills radiologisk eller klinisk progression eller oacceptabel toxicitet uppträder. 290 patienter hade PDL1-positiv tumör i sunitinibarmen

Randomiseringen stratifierades enligt ECOG - performance status (PS) (0 jämfört med 1) och
region (USA jämfört med Kanada/Västeuropa jämfört med övriga världen).
Behandling med avelumab och axitinib fortgick fram till RECIST v1.1-definierad sjukdomsprogression, bedömd genom blindad, oberoende, central granskning (BICR), eller oacceptabel toxicitet. Patienterna kunde dock fortsätta behandlingen med avelumab och axitinib
(ensamt eller i kombination) efter RECIST- definierad sjukdomsprogression på basis av
prövarens bedömning av patientens nytta-risk och kliniska tillstånd. De flesta patienterna
(n=160, 71,4 %) fortsatte med behandling med båda läkemedlen efter progression. Crossover
var inte tillåtet.
Bedömning av tumörstatus genomfördes vid baslinjen efter randomisering i vecka 6, därefter
var 6:e vecka upp till 18 månader efter randomisering, och därefter var 12:e vecka fram till
dokumenterad bekräftad sjukdomsprogression enligt BICR.
7

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group
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Effektmått
Den primära frågeställningen i Studien JAVELIN var ursprungligen att demonstrera
överlägsen effekt avseende progressionsfri överlevnad, PFS, oavsett PD-L1-uttryck (primärt
effektmått) av behandling med avelumab+axitinib jämfört med sunitinib. Studieprotokollet
justerades dock i juni 2017 avseende det primära effektmåttet på grund av att data från andra
studier med PD1/PD-L1-hämmare inklusive från fas Ib-studien B9991002 (med avelumab+
axitinib) indikerade att patienter med PD-L1-positiva tumörer kan ha en ökad sannolikhet att
svara på behandling i jämförelse med de som har PD-L1 negativa tumörer. De slutgiltiga
effektmåtten i studien framgår nedan.
Primära effektmått:
• Progressionsfri överlevnad, PFS, i PD-L1≥ 1 % populationen, bedömt av BICR enligt
RECIST v1.1, eller död oberoende av orsak.
• Total överlevnad, OS, i PD-L1≥ 1 % populationen.
Viktiga sekundära effektmått:
• PFS i totala studiepopulationen (oavsett PD‑L1-uttryck), bedömt av BICR- enligt RECIST v.1.1.
• OS i totala studiepopulationen (oavsett PD‑L1-uttryck), bedömt av BICR- enligt RECIST v.1.1.
Övriga sekundära effektmått:
• PFS i PD-L1≥ 1 % populationen samt för totala studiepopulationen bedömt av prövaren.
• PFS2, definierat som tid från randomisering till avslutande av nästa linjes behandling, återfall efter nästa linjes behandling, eller död oavsett orsak.
• Objektiv respons, OR, i PD-L1≥ 1 % population samt för totala studiepopulationen,
definierat som andelen patienter som uppnått komplett respons (CR), eller partiell
respons (PR) enligt RECIST 1.1 bedömt av prövaren samt BIRC.
• Tid till respons (TTO), definierat som tid från randomisering till första dokumenterade OR (CR eller PR) som sedan kan bekräftas.
• Responsens varaktighet (DOR), definierat som tid från första dokumenterade OR (CR
eller PR) till första dokumenterade PD eller död oavsett orsak.
Resultat
Patientkaraktäristika
Studiepopulationens egenskaper var bland andra medianålder 61 år (intervall: 27,0 till 88,0),
38 procent av patienterna var 65 år eller äldre, 75 procent var män, 75 procent var vita och
ECOG performance status var 0 (63 %) eller 1 (37 %).
Patientfördelning i riskgrupper enligt IMDC var 21 procent låg risk (god prognos), 62 procent
intermediär och 16 procent hög risk (dålig prognos). Patientfördelning i riskgrupper enligt
MSKCC (Memorial Sloan–Kettering Cancer Center) var 22 procent låg risk (god prognos), 65
procent intermediär och 11 procent hög risk (dålig prognos).
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Tabell 3. Patientkarakteristika i studien Javelin Renal 101.

Uppföljningstid
Studien påbörjades den 23 mars 2016 och förväntas vara avslutad 30 april 2021. Cut-off
datum för den första interimanalysen var 20 juni 2018 och resultaten från denna har
publicerats[3]. Uppföljningstiden avseende PFS fram till den första interimanalysen var i
median 9,9 månader för avelumab+axitinib-gruppen och 8,4 månader för sunitinibgruppen.
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Cut-off datum för den andra interimanalysen var 28 januari 2019. Denna uppföljning blev
slutlig (primär) analys för effektmåttet PFS. Uppföljningstiden avseende OS fram till den
andra interimanalysen var 19 månader i median.
Efterföljande behandling
Uppföljning av efterföljande behandling i studien presenteras i tabell 4 nedan, data cut-off
28 januari 2019[4].
Tabell 4. Efterföljande behandling vid senaste uppföljning av studien.

Effektresultat
PFS
Studien uppnådde sitt primära behandlingsmål avseende effektmåttet PFS i PD-L1 ≥1%populationen (primär analys, cut-off januari 2019). En statistiskt signifikant effektfördel för
avelumab+axitinib-armen uppvisades oavsett PD-L1-uttryck: median PFS (experimentella
armen vs kontrollarmen) var 13,3 vs 8 månader, HR: 0,69 (0,57–0,83, 1-sided p <0,0001) i
hela studiepopulationen, och 13,8 vs 7, HR: 0,62 (0,9-0,78, 1-sided p <0,0001) i PD-L1 ≥1%populationen.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beslutade att indikationen för
avelumab+axitinib inte ska begränsas baserat på PD-L1 uttryck; detta då PD-L1 uttryck inte
har varit en stark prediktor för behandlingssvar i relevanta kliniska prövningar, inklusive i
JAVELIN-studien.
Kaplan-Meier-kurvor av PFS i hela patientpopulationen (oavsett PDL1-uttryck) från den
andra interimanalysen visas i figur 1.

Dnr 640/2019

9

Figur 1. : Kaplan-Meier-kurva över progressionsfri överlevnad för patienter oavsett PDL1-uttryck i Javelin
Renal 101-studien (data cut-off 28 januari 2019) [4].

Förbättring av PFS observerades i förspecificerade subgrupper. I figur 2 nedan presenteras
PFS för fördefinierade subgrupper i studien, data cut-off 28 januari 2019.
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Figur 2. Subgruppsanalys (forestdiagram) över progressionsfri överlevnad baserat på BICR-bedömning
hos patienter oavsett PD-L1-uttryck (data cut-off januari 2019) [4].

Effektresultat avseende PFS, ORR, TTR och DOR för patienter oavsett PDL1-uttryck baserat
på data cut-off den 28 januari 2019 (andra interimanalysen) sammanfattas i tabell 5 nedan.
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Tabell 5. Effektresultat för patienter oavsett PD-L1-uttryck i studien Javelin Renal 101-studien (andra
interimanalysen) [5]

Total överlevnad
Med en medianuppföljning av OS på 19 månader (data cut-off 28 januari 2019) var OS-data
omogna med 27 procent dödsfall, och inte statistiskt signifikanta. Den observerade riskkvoten (HR) för OS var 0,80 (95 % KI: 0,616–1,027) för avelumab i kombination med axitinib
jämfört med sunitinib. Nästa datauttag för OS data beräknas till maj 2020.
Kaplan-Meier-kurvor av OS baserat på BIRC-bedömning hos patienter oavsett PDL1-uttryck
från den andra interimanalysen visas i figur 3.
Figur 3. Kaplan-Meier-kurva över total överlevnad för patienter oavsett PDL1-uttryck i Javelin Renal 101studien (data cut-off 28 januari 2019) [4].
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PFS2
Resultat för PFS2 visade en effektfördel för avelumab+axitinib-armen jämfört med sunitinibarmen oavsett PD-L1-uttryck; median PFS (experimentella armen vs kontrollarmen) var
NE8 (26,3-NE) vs 19,4 (16,9–23,8) månader, HR: 0,55 (0,440-0,688) i hela studiepopulationen[4].
Biverkningar enligt produktresumén
Behandling med avelumab associeras oftast med immunrelaterade biverkningar. De flesta av
dessa, inklusive allvarliga biverkningar, gick tillbaka efter att lämplig medicinsk behandling
satts in eller avelumab satts ut.
Säkerhet för avelumab i kombination med axitinib har utvärderats hos 489 patienter med
avancerad RCC som fick avelumab 10 mg/kg varannan vecka och axitinib 5 mg peroralt två
gånger dagligen i två kliniska studier.
I denna patientpopulation var de vanligaste biverkningarna diarré (62,8 %), hypertoni (49,3
%), trötthet (42,9 %), illamående (33,5 %), dysfoni (32,7 %), minskad aptit (26,0 %), hypotyreos (25,2 %), hosta (23,7 %), huvudvärk (21,3 %), dyspné (20,9 %) och artralgi (20,9 %).
Slutsatser i EMA:s utvärdering av avelumab+axitinib vid avancerad RRC
Av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utredningsprotokoll framgår att avelumab
i kombination med axitinib ger en förlängd PFS jämfört med sunitinib vid tidigare obehandlad avancerad klarcellig RCC. Resultaten är statistiskt signifikanta för patientgruppen med
PD-L1-positiva tumörer samt för gruppen som helhet oavsett PD-L1-uttryck. I patientgruppen med PD-L1-negativa tumörer finns en trend mot längre PFS. Nytta kan även antas för
patientgruppen med låg riskgrupp, enligt EMA.
8

NE: not evaluable (ej uppnått)
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Data för OS är omogna och inte statistiskt signifikant varför långtidsnyttan är osäker.
Resultaten för PFS2 stödjer dock den trend till effektfördel för OS som ses vid den senaste
uppföljningen.
Säkerhetsprofilen hos avelumab+axitinib är relativt överensstämmande med säkerhetsprofilen som finns för avelumab i monoterapi. Dock har det förekommit fall av pankreatit, i vissa
fall med dödlig utgång, vilka inte har identifierats tidigare. Utöver detta har det förekommit
tre fall av myokardit, varav två med dödlig utgång. Säkerhetsprofilen bedöms av EMA som
acceptabel för denna nya indikation.
Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser
Enligt TLV:s bedömning, se sidan 4–5, utgör kombinationsbehandling med Opdivo+Yervoy
det relevanta jämförelsealternativet till Bavencio+Inlyta vid avancerad RCC av intermediär
och hög risk. TLV bedömer emellertid att även kombinationsbehandling med Keytruda+Inlyta är ett relevant behandlingsalternativ, oavsett riskgrupp, inom ramen för den
här utvärderingen. Det saknas dock direkt jämförande studier för dessa tre olika kombinationsterapier.
TLV har nyligen utvärderat kombinationsbehandling med Keytruda+Inlyta vid avancerad
RCC inom ramen för klinikläkemedelsuppdraget, dnr 648/2019, och gjort bedömningen att
effekten av alla tre nämnda kombinationsbehandlingar i nuläget kan anses vara jämförbara.
Slutsatsen baseras på en sammanvägd bedömning där hänsyn tas till oberoende, publicerade
nätverksanalyser, tillsammans med naiva indirekta jämförelser av effektdata från de pivotala
fas III-studierna för de tre kombinationsterapierna (där Sutent utgör kontrollarm i samtliga
tre studier). Utifrån rådande underlag gjorde TLV bedömningen att det inte finns någon
tydlig evidens som indikerar att någon av behandlingskombinationerna är överlägsen de
andra två, varför samtliga får anses vara jämförbara. TLV gör samma bedömning även i
aktuellt ärende.
TLV:s bedömning: I enlighet med TLV:s tidigare utvärdering av Keytruda+Inlyta vid
avancerad RCC, dnr 648/2019, bedömer TLV även i detta ärende att effekten av alla tre
kombinationsbehandlingar, dvs Bavencio+Inlyta, Keytruda+Inlyta samt Opdivo+Yervoy, i
nuläget kan anses vara jämförbara.
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2 Hälsoekonomi
För att påvisa att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan vid behandling med Bavencio i
kombination med Inlyta har företaget inkommit med ett antal kostnadsnyttoanalyser
baserade på en partioned survival modell.
Företaget tillämpar flera olika jämförelsealternativ, Votrient, Sutent, Cabometyx, och
Opdivo+Yervoy, och presenterar resultat för såväl hela indikationen som för patienter med
intermediär och hög risk. Data och patientkarakteristika är i företagets analys främst hämtad
från den kliniska studien Javelin Renal 101.
TLV:s bedömning: För patienter med låg risk bedömer TLV att Votrient är det relevanta
jämförelsealternativet men även Keytruda+Inlyta ses som ett relevant behandlingsalternativ,
för mer information se TLV:s diskussion om jämförelsealternativ, sidan 4–5. TLV presenterar ingen hälsoekonomisk analys med Votrient som jämförelsealternativ. Anledningen till
detta är att TLV nyligen har utfört en utvärdering av Keytruda+Inlyta (dnr 648/2019), för
samma indikation, med Votrient som jämförelsealternativ. Eftersom TLV har bedömt att den
kliniska effekten mellan Bavencio+Inlyta och Keytruda+Inlyta är att betrakta som jämförbar
är det utifrån resultaten från TLV:s utvärdering av Keytruda+Inlyta möjligt att uppskatta
kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Bavencio+Inlyta jämfört med Votrient;
givet att differensen i behandlingskostnader mellan Bavencio och Keytruda och läkemedelskostnaderna för Keytruda är kända, vilka presenteras i denna utvärdering (se avsnitt 2.2).
För mer information om hur dessa parametrar kan användas för att uppskatta kostnaden per
vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Bavencio+Inlyta jämfört med Votrient se bilaga 1.
För patienter med intermediär och hög risk bedöms Opdivo+Yervoy vara det relevanta
jämförelsealternativet men även Keytruda+Inlyta ses som ett relevant behandlingsalternativ,
för mer information se TLV:s diskussion om jämförelsealternativ, sidan 4–5.
Eftersom TLV bedömer att den kliniska effekten av Bavencio+Inlyta är jämförbar med den av
Keytruda+Inlyta och Opdivo+Yervoy, för mer information se avsnitt 1.4, tillämpar TLV två
kostnadsminimeringsanalyser. I jämförelsen med Keytruda+Inlyta jämför TLV endast
kostnaderna mellan Bavencio och Keytruda eftersom Inlyta är en del av båda
behandlingsregimerna.
Företagets hälsoekonomiska analyser presenteras inte då TLV bedömer att tillämpade
jämförelsealternativ inte är relevanta alternativt att tillämpad analysmetod inte är relevant.

2.1 Bavencio+Inlyta jämfört med Opdivo+Yervoy
Med anledning av att TLV bedömt att effekten av Bavencio+Inlyta är jämförbar med den av
Opdivo+Yervoy tillämpar TLV en kostnadsminimeringsanalys.
I denna analys antar TLV att behandling med Bavencio, Inlyta, och Opdivo fortlöper fram till
progression. För Bavencio tillämpas emellertid ett behandlingsstopp efter två år. Huruvida
detta behandlingsstopp kommer att tillämpas i klinisk praxis bedömer TLV som osäkert. TLV
tillämpar detta behandlingsstopp eftersom ett motsvarande behandlingstopp tillämpades i
TLV:s utvärdering av Keytruda (dnr 648/2019), vilket var i enlighet med protokollet i den
indikationsgrundande studien KEYNOTE-426. Yervoy administreras i en kur som fortlöper
under maximalt 12 veckor. TLV tillämpar en årlig diskonteringsränta om tre procent.
Tillämpad diskonteringsmetod diskonterar samtliga kostnader som uppstår under ett och
samma år med samma värde.
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Patientkaraktäristika
• Ålder: 61
o
•

baserat på uppgifter från Javelin Renal 101

Vikt: 83 kg
o

baserat på uppgifter från Javelin Renal 101

Doseringsuppgifter vid rekommenderad dos
• Bavencio: 800 mg varannan vecka
o
•

Inlyta: 10 mg varje dag
o

•

baserat på rekommenderad dos enligt FASS.
baserat på rekommenderad dos enligt FASS.

Opdivo: 3 mg per kilo var tredje vecka vid fyra tillfällen. Därefter 240 mg varannan
vecka
o

•

baserat på rekommenderad dos enligt FASS.

Yervoy: 1 mg per kilo var tredje vecka vid fyra tillfällen
o

baserad på rekommenderad dos enligt FASS.

Läkemedelskostnader
• Bavencio (200 mg): 8942 kronor
o
•

Inlyta (56 stycken 5 mg tabletter): 35 860 kronor
o

•

baserat på uppgifter från apoteket.se.

Opdivo (240 mg): 31 282 kronor
o

•

baserat på uppgifter från apoteket.se.

Opdivo (40 mg): 5262: kronor
o

•

baserat på uppgifter från apoteket.se.

baserat på uppgifter från apoteket.se.

Yervoy (50 mg): 39 654 kronor
o

baserat på uppgifter från apoteket.se.

Administreringskostnader
• Administrering av Keytruda: 4793 kronor per behandlingstillfälle
o
•

baserat på uppgifter från Södra sjukvårdsregionens prislista för 2019.

Administrering av Opdivo+Yervoy: 9586 kronor per behandlingstillfälle
o

baserat på Södra sjukvårdsregionens prislista för 2019 och TLV:s bedömning.
Enligt TLV bör administrering av två läkemedel generera högre administreringskostnader än administrering av ett läkemedel. Med anledning av detta
har TLV antagit att administrering av två läkemedel leder till en fördubbling
av administreringskostnaderna.

•

Administrering av Opdivo: 4793 kronor per behandlingstillfälle
o

baserat på uppgifter från södra sjukvårdsregionens prislista för 2019.
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TLV:s resultat
Den ackumulerade behandlingskostnaden, bestående av läkemedels- och administreringskostnader, vid olika tidpunkter för de två behandlingsregimerna återfinns i figur 4 nedan.
Behandlingskostnaderna drivs av hur länge patienter upplever progressionsfri sjukdom
(PFS), och därmed behandlas. Om en patient behandlas längre än ett halvår men kortare än
fyra år överstiger behandlingskostnaderna för Bavencio+Inlyta behandlingskostnaderna för
Opdivo+Yervoy. Anledningen till att kostnadskurvan för behandlingsregimen Bavencio
+Inlyta bryts efter två år är att behandling med Bavencio antas avslutas efter två år. Från två
år och framåt består den fortsatta kostnadsackumuleringen i denna kurva till fullo av
behandlingskostnaderna för Inlyta.
Figur 4. Ackumulerade behandlingskostnader (läkemedels- och administreringskostnader)
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Kostnaderna under respektive år för de två behandlingsregimerna återfinns i tabell 6 nedan.
Dessa kostnader är varken ackumulerade eller diskonterade.
Tabell 6. Kostnader per år (varken ackumulerade eller diskonterade)

År

Bavencio
1
2
3
4

934 387 kr
934 387 kr
0 kr
0 kr

Inlyta
468 428 kr
468 428 kr
468 428 kr
468 428 kr

AK (B+I)
125 217 kr
125 217 kr
0 kr
0 kr

Opdivo
775 712 kr
817 229 kr
817 229 kr
817 229 kr

Yervoy
317 232 kr
0 kr
0 kr
0 kr

AK (O+Y)
134 803 kr
125 217 kr
125 217 kr
125 217 kr

Ovanstående resultat, figur 4 och tabell 6, är baserade på försäljningspris hos apotek.
Bavencio, Opdivo, och Yervoy omfattas samtliga av sekretessbelagda avtal som reducerar
deras priser i förhållande till detta. Detta gäller inte Inlyta som är en subventionerad peroral
tablett med ett fastställt AUP.
Osäkerhet i resultaten
Den hälsoekonomiska analysen omfattas av hög osäkerhet och anledningen till detta är
framförallt att TLV:s bedömning om jämförbar effekt mellan Bavencio+Inlyta och
Opdivo+Yervoy är baserade på naiva indirekta analyser. Skulle effekten inte vara jämförbar
är TLV:s kostnadsminimeringsanalys inte relevant. I dagsläget saknas det dock evidens som
påvisar att den kliniska effekten, av Bavencio+Inlyta och Opdivo+Yervoy, skulle vara annan
än jämförbar.
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Utöver detta råder det även osäkerhet kring huruvida det behandlingsstopp TLV tillämpar för
behandling med Bavencio kommer följas i klinisk praxis. Om detta behandlingsstopp inte
tillämpas skulle kostnadsackumuleringskurvan, för behandlingsregimen Bavencio +Inlyta,
inte vara bruten utan helt linjär. Avslutningsvis, utifrån rådande kunskapsläge saknas det,
enligt TLV:s bedömning, evidens som styrker att Bavencio och Opdivo med avseende på
behandlingstopp skulle behandlas olika av den medicinska professionen. TLV gör dock
bedömningen att eftersom behandling med Bavencio+Inlyta är dyrare än behandling med
Opdivo+Yervoy med nuvarande antaganden är det inte nödvändigt med alternativa analyser
med mer konservativa antaganden.

2.2 Bavencio+Inlyta jämfört med Keytruda+Inlyta
Med anledning av att TLV bedömt att effekten av Bavencio+Inlyta är jämförbar med den av
Keytruda+Inlyta tillämpar TLV en kostnadsminimeringsanalys.
I TLV:s utvärdering av Keytruda+Inlyta som första linjens behandling av vuxna patienter
med avancerad RCC (dnr 648/2019) antog TLV, i linje med företaget, att behandling med
Keytruda som längst fortlöper under två år. Huruvida detta behandlingsstopp kommer att
tillämpas i klinisk praxis var enligt TLV:s bedömning osäkert. Likt i fallet ovan har företaget i
aktuellt ärende antagit ett behandlingsstopp för det egna läkemedlet, Bavencio, efter två år.
TLV:s bedömning är densamma som för Keytruda, det vill säga att det är osäkert huruvida ett
behandlingsstopp kommer tillämpas i klinisk praxis. TLV bedömer det dock som sannolikt
att dessa två läkemedel, Bavencio och Keytruda, kommer behandlas lika av den medicinska
professionen och med anledning av detta är det inte nödvändigt att beakta behandlingstid i
denna kostnadsminimeringsanalys.
Doseringsuppgifter vid rekommenderad dos
• Bavencio: 800 mg varannan vecka
o
•

baserat på rekommenderad dos enligt FASS.

Keytruda 200 mg var tredje vecka
o

Baserat på rekommenderad dos enligt FASS.

Läkemedelskostnader
• Bavencio (200 mg): 8 942 kronor
o
•

baserat på uppgifter från företaget.

Keytruda (50 mg): 16 580 kronor
o

baserat på uppgifter från ärende dnr 648/2019

Administreringskostnader
• Administrering av Bavencio: 4793 kronor per administreringstillfälle:
o
•

baserat på uppgifter från Södra sjukvårdsregionens prislista för 2019.

Administrering av Keytruda: 4793 kronor per administreringstillfälle
o

baserat på uppgifter från Södra sjukvårdsregionens prislista för 2019.

TLV:s diskussion
I ärendet dnr 648/2019 angav marknadsinnehavaren för Keytruda att priset för 50 mg
uppgick till 16 580 kronor, vilket är lägre än vad 50 mg Keytruda kostar enligt apoteket.se
(16 789 kronor). I denna utvärdering använder TLV primärt priset 16 580 kronor med
motiveringen att detta förenklar jämförelse mellan resultat från denna analys och resultaten
från ärendet dnr 648/2019.
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TLV:s resultat
Den genomsnittliga behandlingskostnaden, bestående av läkemedels- och administreringskostnader, under ett år för de två behandlingsregimerna återfinns i tabell 6 och figur 5 nedan.
Behandling med Bavencio, inklusive administrering, kostar i genomsnitt cirka 1,06 miljoner
kronor per år vilket är cirka 14 procent lägre än vad behandling med Keytruda kostar per år;
exklusive administreringskostnaderna är skillnaden cirka 19 procent. Dessa resultat utgår
från att 50 mg Keytruda kostar 16 580 kronor, men skulle 50 mg Keytruda istället kosta
16 789 kronor, vilket motsvarar försäljningspriset hos apoteket.se, är skillnaden med
avseende på behandlingskostnader istället cirka 15 procent.
Tabell 7. Bavencio jämfört med Keytruda.
Kostnadsminimeringsanalys: behandlingskostnader (läkemedels- och administreringskostnader)

Bavencio
Läkemedelskostnad per år

Keytruda
934 387 kr

Administreringskostnad per år
Behandlingskostnad per år

1 155 073 kr

125 217 kr

83 478 kr

1 059 604 kr

1 238 551 kr

En förpackning Bavencio (200 mg): 8 942 kronor; En förpackning Keytruda (50 mg): 16 580 kronor

Figur 5. Bavencio jämfört med Keytruda.
Kostnadsminimeringsanalys: behandlingskostnader (läkemedels- och administreringskostnader)
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En förpackning Bavencio (200 mg): 8 942 kronor; En förpackning Keytruda (50 mg): 16 580 kronor

Såväl Bavencio som Keytruda är klinikläkemedel och ingår inte i läkemedelsförmånerna
vilket betyder att TLV inte har fastställt ett AUP för dessa två läkemedel. I avsaknad av
fastställt AUP råder marknadsprissättning vilket utmynnar i apotekens försäljningspris. I
dagsläget betalar regionerna inte apotekens försäljningspris för vare sig Bavencio eller
Keytruda då regionerna har avtalat om annat pris med respektive företag. TLV har inte
tillgång till dessa priser då de omfattas av sekretess. För att belysa hur ändrade priser
påverkar resultatet som presenteras i tabell 7 och figur 5 har TLV framställt tabell 8.
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Tabell 8. Behandlingskostnader vid olika prisnivåer för Bavencio och Keytruda

Läkemedelskostnader per år

Bavencio

Keytruda

100%

934 387 kr

1 155 073 kr

90%

840 948 kr

1 039 566 kr

80%

747 509 kr

924 059 kr

70%

654 071 kr

808 551 kr

60%

560 632 kr

693 044 kr

50%

467 193 kr

577 537 kr

40%

373 755 kr

462 029 kr

30%

280 316 kr

346 522 kr

20%

186 877 kr

231 015 kr

10%

93 439 kr

115 507 kr

0%

0 kr

0 kr

Administreringskostnader per år

125 217 kr

83 478 kr

En förpackning Bavencio (200 mg): 8 942 kronor; En förpackning Keytruda (50 mg): 16 580 kronor

Osäkerhet i resultaten
Den hälsoekonomiska analysen omfattas av hög osäkerhet vilket främst beror på att TLV:s
bedömning om jämförbar effekt mellan Bavencio+Inlyta och Keytruda+Inlyta är baserade på
naiva indirekta analyser. Skulle effekten inte vara jämförbar är TLV:s kostnadsminimeringsanalys inte relevant. I dagsläget saknas det dock evidens som påvisar att den kliniska
effekten, av Bavencio+Inlyta och Keytruda+Inlyta, skulle vara annan än jämförbar.

2.3 Budgetpåverkan
[--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------].

2.4 Samlad bedömning av resultaten
TLV:s analyser för Bavencio i kombination med Inlyta inkluderar jämförelser med både
Opdivo+Yervoy (det relevanta jämförelsealternativet vid hög och intermediär risk) och
Keytruda+Inlyta (relevant behandlingsalternativ oavsett riskgrupp). Båda jämförelser har
genomförts utifrån antagandet att effekten av Bavencio +Inlyta är jämförbar med den av
jämförelsealternativen. Med anledning av detta har TLV utfört två kostnadsminimeringsanalyser.
I jämförelsen med Opdivo+Yervoy framkom att behandlingskostnaderna för Bavencio+Inlyta
överstiger motsvarande kostnader för Opdivo+Yervoy om behandlingstiden är längre än ett
halvår men kortare än fyra år. Detta trots att det för Bavencio tillämpas ett behandlingsstopp
efter 2 år, i enlighet med TLV:s utvärdering av Keytruda+Inlyta (dnr 648/2019). Motsvarande behandlingsstopp tillämpas inte för Opdivo, i enlighet med TLV:s utvärdering av
Opdivo+Yervoy (dnr 3313/2018; 1341/2019. Utifrån rådande kunskapsläge saknas det, enligt
TLV:s bedömning, evidens som styrker att Bavencio och Opdivo skulle behandlas olika av
den medicinska professionen med avseende på behandlingstopp. Eftersom Bavencio+Inlyta
är dyrare än Opdivo+Yervoy med ett behandlingsstopp för Bavencio gör TLV bedömningen
att det inte är nödvändigt med alternativa analyser med mer konservativ modellering. I
jämförelsen med Keytruda beaktades inte kostnaderna för Inlyta eftersom den förekommer i
båda behandlingsregimerna. Resultatet från den jämförelsen indikerar att såväl läkemedelssom behandlingskostnaderna är något lägre för Bavencio.
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Båda analyserna, det vill säga både den mot Opdivo+Yervoy samt den mot Keytruda+Inlyta,
omfattas av hög osäkerhet. Det huvudsakliga skälet är att TLV:s bedömning om jämförbar
effekt är baserad på naiva indirekta analyser och dessa omfattas av hög osäkerhet. Om
bedömningen angående jämförbar effekt inte skulle vara korrekt blir en kostnadsminimeringsanalys betydelselös, vilket innebär att analysen inte går att tillämpa för att bedöma om
kostnaden för behandling med Bavencio+Inlyta är rimlig i förhållande till den jämförande
kombinationsbehandlingen.

3 Utvärdering från myndigheter i andra länder
Ej aktuellt eftersom det saknas utredningar från andra länder.
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Bilagor
Bilaga 1 – Vägledning vid jämförelse med Votrient
I tabell 21 från underlaget av Keytruda+Inlyta för behandling av njurcellscancer (dnr
648/2019) presenteras kostnaderna per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för
Keytruda+Inlyta jämfört med Votrient vid olika prisnivåer av Keytruda; Tabell 9, som
återfinns nedan, är en kopia av denna tabell. Med hjälp av tabell 9 kan kostnaderna per
vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Bavencio+Inlyta jämfört med Votrient uppskattas.
Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppskattas genom att först beräkna
differensen i behandlingskostnader mellan Bavencio och Keytruda, därefter divideras denna
differens med läkemedelskostnaderna för Keytruda vilket renderar i en kvot; denna kvot ska
användas som en rabattsats i tabell 9. För att beräknad kvot ska kunna tillämpas som
rabattsats måste beräkningarna som renderar i kvoten utgå från att 50 mg Keytruda kostar
16 580 kronor eftersom det korresponderar med det pris som användes som utgångspunkt i
tabell 9.
I avsnitt 2.2 i denna utvärdering beräknas såväl behandlingskostnaderna som läkemedelskostnaderna för både Bavencio och Keytruda och det pris som tillämpats för Keytruda
korresponderar med vad som användes i utvärderingen av Keytruda+Inlyta (648/2019).
Utifrån priserna som tillämpas i avsnitt 2.2 uppgår behandlingskostnaderna för Bavencio
under ett år till cirka 1,06 miljoner kronor medan motsvarande kostnader för Keytruda
uppgår till till cirka 1,24 miljoner kronor. Läkemedelskostnaderna för Keytruda under ett år
har i sin tur uppskattats till cirka 1,16 miljoner kronor. Detta resulterar i kvoten 0,155 vilket
betyder att i tabell 9 är det kolumn två och tre som ska studeras; kolumn två och tre är
grönmarkerade.
Vid tillämpning av ett annat pris på Bavencio än vad som har använts i beräkningarna i
avsnitt 2.2 måste kvoten beräknas på nytt. Nämnaren påverkas inte av en prisändring på
Bavencio utan endast täljaren. Vid tillämpning av annat pris på Bavencio än vad som har
använts i beräkningarna i avsnitt 2.2 är det sannolikt inte kolumn två och tre som ska
studeras. Vilka kolumner som ska studeras beror på kvotens värde, skulle kvoten till exempel
anta värdet 0,35 är det kolumn fyra och fem som ska studeras.
Tabell 9. Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår justerat efter prisnivå och behandlingslängd i
miljoner kronor

Behandlingsstopp för behandling med
Keytruda efter:

Procent av företagets pris, Keytruda
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2 år

1,42

1,31

1,20

1,09

0,97

0,86

0,75

0,64

0,53

0,42

0,31

3 år

1,70

1,56

1,43

1,29

1,15

1,01

0,88

0,74

0,60

0,46

0,33

4 år

1,90

1,74

1,59

1,43

1,28

1,12

0,96

0,81

0,65

0,50

0,34

5 år

2,03

1,86

1,69

1,53

1,36

1,19

1,02

0,85

0,69

0,52

0,35

6 år

2,12

1,94

1,77

1,59

1,41

1,24

1,06

0,89

0,71

0,53

0,36

7 år

2,19

2,01

1,82

1,64

1,46

1,27

1,09

0,91

0,73

0,54

0,36

8 år

2,23

2,05

1,86

1,67

1,49

1,30

1,11

0,93

0,74

0,55

0,36

9 år

2,27

2,08

1,89

1,70

1,51

1,32

1,13

0,94

0,75

0,56

0,37

10 år

2,29

2,10

1,91

1,72

1,52

1,33

1,14

0,95

0,75

0,56

0,37
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