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Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP 1 

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

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för an-
vändning av en produkt efter återbäring, då en sidoöver-
enskommelse har tillförts ärendet.   
 
Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkeme-
delskostnad efter återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

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

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

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

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria läkeme-
del samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i för-
månen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.   
 
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller offici-
ellt pris används inte.  

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

Avtalat pris  Begreppet används när landstingen har upphandlat en 
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV 
(ej sekretessbelagt).   
 
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris används 
inte.  

Företagets pris  Begreppet används för de produkter som inte har upp-
handlats 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 

 

Förslag till beslut Bifall 
 

 
 

• Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige såväl som glo-

balt.  

• Nerlynx är avsett för utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonre-

ceptorpositiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat 

trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan. 

• TLV bedömer svårighetsgraden för den utvärderade patientgruppen som hög då den 

utökade adjuvanta behandlingen som utvärderas är preventiv samt att majoriteten av 

patienterna inte återfaller i sjukdomen med dagens adjuvanta standardbehandling. 

• Nerlynx innehåller den aktiva substansen neratinib. Neratinib är en irreversible ty-

rosinkinashämmare som blockerar de humana epidermala tillväxtfaktorreceptorerna 

HER1 (även kallad epidermal tillväxtfaktorreceptor, EGFR), HER2 och HER4. 

• TLV bedömer att att ingen behandling är det relevanta jämförelsealternativet till 

neratinib med indikationen utökad adjuvant behandling för den utvärderade patient-

gruppen.  

• TLV bedömer att den kliniska studien visar en statistiskt signifikant effektfördel avse-

ende invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS) hos patienter med tidig HR+, HER2-po-

stitiv bröstcancer. 

• Utökad adjuvant behandling med Nerlynx ges under ett år. Läkemedelskostnaden för 

Nerlynx blir enligt rekommenderad behandlingstid och dos ca 664 000 kr per patient. 

TLV bedömer att behandlingslängden är 10 månader, läkemedelskostnaden uppskatt-

tas till ca 485 000 kr med TLV:s antagande. 

• TLV bedömer att effekten av behandling med Nerlynx avtar efter 5 år, efter tio år är 

effekten densamma som för jämförelsealternativet ingen behandling.  

• TLV uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är ca 560 000 

kronor för den utvärderade indikationen. 

• Osäkerheterna i TLV:s resultat bedöms som höga, TLV bedömer dock att kostnaden 

för behandling med Nerlynx är rimlig trots konservativa antaganden i den hälsoeko-

nomiska analysen.  
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1 Medicinskt underlag 

1.1 Bröstcancer 

Delar av texten i det medicinska underlaget inklusive beskrivningen av studierna är hämtad i 
sin helhet (oredigerad) från produktresumén samt Nationellt vårdprogram för bröstcancer 
från 2019 samt från den cirkulerande remissverionen av vårdprogrammet.  
 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige såväl som globalt. I Sve-
rige rapporterades 10 359 bröstcancerdiagnoser år 2017 och 1 431 individer avled i bröstcancer 
samma år. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Omkring 40 män i Sverige 
får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvin-
nor[1].  
 
Tioårsöverlevnaden för bröstcancer i Sverige är kring 80 procent. Förloppet efter en bröstcan-
cerdiagnos varierar kraftigt och utgången är starkt kopplad till flera olika faktorer. Prognotiska 
och prediktiva faktorer förutsäger risken för återfall, förtida död samt hur effektiv en specifik 
behandling kan förväntas vara. En faktor är hormonreceptorstatus där enbart receptorpositiva 
tumörer svarar på antiöstrogenbehandling. Cirka 15 procent av brösttumörerna har en 
genamplifikation av genen för tillväxtfaktorreceptorn HER2 (Human Epidermal Growth 
Factor receptor 2), vilket obehandlat leder till en ökad aggressivitet hos tumören, högre risk 
för återfall och ökad dödlighet. Dessa tumörer förväntas svara på behandling mot HER2 (så 
kallad HER2-blockad)[1].  
 
Eftersom risken för förtida död i bröstcancer är så gott som helt kopplad till utveckling av 
fjärrmetastaser, är det huvudsakliga syftet med både adjuvant behandling (efter operation) och 
neoadjuvant behandling (före operation) att eliminera mikrometastaser. Vid HER2-positiv 
sjukdom är anti-HER2-riktad behandling kombinerat med cytostatika standardbehandlingar, 
förutom kirurgi och strålbehandling[1]. 
 

1.2 Läkemedlet 

Nerlynx innehåller den aktiva substansen neratinib. Nerlynx erhöll centralt godkännande från 
europeiska kommissionen i augusti 2018.   

 

Nerlynx är avsett för utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonreceptorpo-
sitiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-base-
rad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan. 

 

Neratinib är en irreversible tyrosinkinashämmare som blockerar de humana epidermala till-
växtfaktorreceptorerna HER1 (även kallad epidermal tillväxtfaktorreceptor, EGFR), HER2 och 
HER4. Resultatet blir att signalering inuti cancercellen hämmas via två huvudsakliga signal-
vägar, mitogenaktiverat protein (MAP) kinas och fosfoinositid 3-kinas (PI3K). Hämning av 
dessa signalvägar kan resultera i hämmad celltillväxt och celldöd. 

 

Den rekommenderade dosen Nerlynx är 240 mg (sex tabletter på 40 mg) som tas oralt en gång 
dagligen, kontinuerligt under ett år. Nerlynx ska intas med mat, helst på morgonen. Patien-
terna ska starta behandlingen inom 1 år efter avslutad behandling med trastuzumab. 
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1.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) fastställer ett nationellt vårdprogram för bröst-
cancer och den senaste publicerade uppdateringen gjordes i januari 2019. [1] Vårdprogram-
gruppen har arbetat fram en ny version av nationellt vårdprogram för bröstcancer som är på 
remiss.  
 
Enligt remissversionen av nationella vårdprogrammet (TLV:s expert har angett att informat-
ionen i remissversionen kommer att vara den som sedan blir gällande) för bröstcancer, bör 
patienter med säkerställd HER2-positivitet erbjudas 1 års postoperativ tilläggsbehandling med 
trastuzumab. Om man ska erbjuda tilläggsbehandling med trastuzumab ska patienten i princip 
få tilläggsbehandling med cytostatika. Trastuzumab ges i första hand samtidigt med taxan.  
 
Postoperativ endokrin behandling ges enligt vårdprogrammet till patienter med ER-positiv lo-
kalt avancerad bröstcancer eller operabel bröstcancer efter genomgången cytostatikabehand-
ling och kirurgi. Den endokrina behandlingen  ska startas efter eventuell cytostatikabehandling 
och kan startas före eller efter eventuell strålbehandling. Val  av endokrin tilläggsbehandling 
ska baseras på riskbedömning, menopausalt status, ålder och samsjuklighet. Endokrin be-
handling bör i princip alltid ges till patienter med ER-positiv bröstcancer.  
 

 

Företaget uppger att det inte finns någon behandling med indikationen utökad adjuvant be-
handling för den utvärderade patientgruppen i Sverige idag, jämförelsealternativet i svensk 
klinisk praxis blir då i förlängningen ingen behandling. Jämförelsealternativet till neratinib 
representerades av placebo i den kliniska studien ExteNET.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer, i enlighet med företaget, att ingen behandling är det mest 
relevanta jämförelsealternativet till neratinib. Bedömningen baseras på det nationella vård-
programmet för bröstcancer samt kommunikation med TLV:s kliniska expert.  

 

 
TLV:s diskussion 
Adjuvant cancerbehandling, som sker efter primär kirurgi, är en så kallad preventiv behand-
ling då den syftar till att förhindra uppkomsten av ett tillstånd, i detta fall återfall av cancer. 
Återfall av bröstcancer i form av fjärrmetastaser innebär i sin tur ett tillstånd som är fortskri-
dande, saknar bot, och leder till kort förväntad återstående livslängd med kraftigt försämrad 
livskvalitet. Genom att förhindra återfall syftar den preventiva adjuvanta behandlingen till att 
en högre andel av patienterna ska bli botade efter operation (som i sig är kurativt syftande). 
 
Detta gäller även utökad adjuvant behandling för den aktuella patientgruppen, dvs patienter 
med hormonreceptorpositiv, HER2-positiv sjukdom  
 
För att kunna bedöma svårighetsgrad för det aktuella tillståndet behövs därför en förståelse 
för hur stor andel av patienterna som med dagens standardbehandling kan förväntas bli botade 
respektive hur stor andel som kan förväntas drabbas av återfall i sjukdomen i form av fjärrme-
tastaser. Behandling med trastuzumab har på ett avgörande sätt förbättrat prognosen för pa-
tienter med HER2-positiv bröstcancer vilka tidigare hade en relativt sett dålig prognos. Nedan 
återges relevant information angående långsiktig sjukdomsfri överlevnad och total överlevnad 
vid tidig invasiv HER2-positiv bröstcancer: 
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• Enligt Årsrapporten från det nationella bröstcancerregistret från 2015, är den relativa 
5-års överlevnaden för patienter med invasiv tidig HER2-positiv bröstcancer med 
spridning till lymfkörtlar vid diagnos (diagnosår 2008-2011) generellt 83 procent (95% 
KI: 81, 86). Den observerade 5-års överlevnaden för samma grupp är 78 procent (95% 
KI: 76, 81)[2]. 

 

• I långtidsuppföljningen av fas III-studien HERA1 [3] visade punktskattningar 10 år ef-
ter randomisering att gruppen som fått 1 års adjuvant behandling med trastuzumab i 
kombination med standard kemoterapi hade en sjukdomsfri överlevnad på 69 procent. 
Efter en uppföljning på 12 år i median var den totala överlevnaden för denna grupp 79 
procent. Patientpopulationen i HERA-studien bestod av 50 procent hormonreceptor-
negativa patienter och 28 procent hade ≥4 positiva lymfkörtlar. Den sjukdomsfria över-
levnaden för gruppen med ≥4 positiva lymfkörtlar var 55,9 procent. 

 

• I fas III-studien BCIRG-0062 [4] demonstrerades, efter 10,3 års uppföljning i median, 
en sjukdomsfri överlevnad på 74,6 procent och en total överlevnad på 85,9 procent för 
gruppen som fått adjuvant trastuzumab kombinerat med kemoterapi (antracyklin, 
cyclofosfamid samt taxan). Patientpopulationen i BCIRG-006-studien bestod av 46 
procent hormonreceptornegativa patienter och 33 procent hade ≥4 positiva lymfkört-
lar. Den sjukdomsfria överlevnaden för gruppen med ≥4 positiva lymfkörtlar var 62,8 
procent. 

 
TLV:s bedömning, som stödjs av TLV:s kliniska expert, är att den förväntade långsiktiga pro-
gnosen avseende sjukdomsfrihet och total överlevnad för den aktuella patientgruppen är jäm-
förbar med de data som redovisas ovan. Ovan data ger stöd för att en majoritet av patienterna 
i den utvärderade patientgruppen inte kommer att återfalla i sjukdomen med dagens standard-
behandling (efter 10 år var ca 70-75 procent fortfarande sjukdomsfria i nämnda studier).   
 
Trots att en majoritet förväntas bli botade efter avslutad adjuvant behandling föreligger dock 
fortfarande en betydande risk att drabbas av återfall i sjukdomen, vilket i sin tur är ett tillstånd 
med mycket hög svårighetsgrad. Mot bakgrund av den betydande risken att drabbas av till-
ståndet återfall i form av fjärrmetastaser bedömer TLV att svårighetsgraden för tillståndet är 
hög på gruppnivå för den utvärderade patientgruppen.  
 
TLV bedömer svårighetsgraden av olika sjukdomstillstånd som låg, medelhög, hög eller 
mycket hög. Bedömningen görs på gruppnivå och utgår från den etiska plattformen för priori-
teringar inom hälso- och sjukvården. Behovs- och solidaritetsprincipen, som utgör en av prin-
ciperna i den etiska plattformen, medför att TLV vid bedömning av ett tillstånds svårighetsgrad 
måste sätta det i relation till svårighetsgraden av alla andra sjukdomstillstånd. Detta medför 
att även om en patient kan ha svåra besvär inom ett visst sjukdomsområde medför inte det att 
tillståndet har hög svårighetsgrad i förhållande till alla andra sjukdomar. 
  

 
1 Fas III-studie där den slutliga analysen bekräftar att ett års adjuvant behandling med trastuzumab efter kemoterapi förbättrar 
den långsiktiga sjukdomsfria överlevnaden jämfört med endast observation hos patienter med HER2-positiv invasiv tidig bröst-
cancer. 
2 Fas-III studie där den slutliga analysen bekräftar den långsiktiga effekten av trastuzumab jämfört med kemoterapi hos patienter 
med HER2-positiv tidig bröstcancer (lymfkörtelpositiva eller högrisk lymfkörtelnegativa patienter). 
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TLV:s bedömning: TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som hög för den utvärderade 
patientgruppen. 
 
Bedömningen görs baserat på att den utökade adjuvanta behandlingen som utvärderas är pre-
ventiv samt att majoriteten av patienterna inte återfaller i sjukdomen med dagens adjuvanta 
standardbehandling. Samtidigt föreligger fortfarande en betydande risk att drabbas av återfall 
i sjukdomen i form av fjärrmetastaser; ett tillstånd som i sin tur har en mycket hög svårighets-
grad då sjukdomen i detta stadie är fortskridande, saknar bot, och leder till kort förväntad 
återstående livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet. 
 
Bedömningen görs med utgångspunkt i den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården. 
 

1.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 
Metod 
Effekt och säkerhet av neratinib har utvärderats i en multicenter, 1:1 randomiserad, dubbel-
blindad, placebo-kontrollerad fas III-studien, ExteNET (3004). Mellan juli 2009 och oktober 
2011 randomiserades totalt 2 840 kvinnor med HER2-positiv bröstcancer i tidigt stadium, 
stadium I-III (stadium II-III efter en protokolländring i februari 2010). Patienterna skull ha 
avslutat adjuvant behandling med trastuzumab upp till ett år innan randomisering. De pati-
enten som tidigare fått neoadjuvant behandling (kemoterapi med eller utan neoadjuvant 
trastuzumab) inkluderades förutsatt att de inte visade residual invasiv cancer i bröst och/ el-
ler axilla efter avslutad neoadjuvant behandling. Patienter exkluderades om de visade patolo-
gisk komplett remission (pCR) i bröst eller axilla. Patienter som fått annan HER2-blockad än 
trastuzumab exkluderades från studien. Patienter med hormonreceptorpositiva tumörer re-
kommenderades även endokrin behandling. Exklusionskriterier innefattar patienter med kli-
niskt signifikant kardiologisk, gastrointestinal eller psykiatrisk samsjuklighet eller 
omförmåga att svälja tabletter. Patienterna fick oral behandling med antingen 240 mg nerati-
nib eller placebo dagligen under ett år.   
 
Medianåldern i ITT-populationen (Intention-to-treat) var 52,3 år (59,9 procent var ≥ 50 år, 
12,3 procent var ≥ 65 år). 57,4 procent hade hormonreceptorpositiv sjukdom (definierad som 
ER-positiv och/eller PgR-positiv), 23,6 procent var nodnegativa, 46,8 procent hade mellan 
en och tre positiva noder och 29,6 procent hade fyra eller fler positiva noder. Cirka 10 pro-
cent av patienterna hade stadium I-tumörer, cirka 40 procent hade stadium II-tumörer och 
cirka 30 procent hade stadium III-tumörer. Mediantiden från sista adjuvanta trastuzumab-
behandling till randomisering var 4,5 månader. En översikt över patientkaraktäristika, demo-
grafi samt stratifieringsfaktorer i studien visas nedan i Tabell 1 och 2 [5].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
Dnr 2707/2019  

Tabell 1. En översikt över patientdemografi för ITT-populationen.  
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Tabell 2. En översikt över patientkaraktäristika, ITT-population 

Characteristic ITT   
EMA label pop-
ulation 

  

   Neratinib   Placebo  Neratinib Placebo 

   (n = 1,420)   (n = 1,420)  (n = 670) (n = 664) 

Region, n (%)         

North America  519 (37)   477 (34)  237 (35.4) 205 (30.9) 

Western Europe, Australia, and South Africa 487 (34) 532 (38) 236 (35.2) 264 (39.8) 

Asia Pacific, Eastern Europe, and South America  414 (29)   411 (29)  197 (29.4) 195 (29.4) 

Age, years (median [range])  52 (25-83)   52 (23-82)  51 (25-83) 51 (23-78) 

Menopausal status at diagnosis, n (%)         

Premenopausal  663 (47)   664 (47)  350 (52.2) 342 (51.5) 

Postmenopausal 757 (53) 756 (53) 320 (47.8) 322 (48.5) 

Nodal status, a n (%)         

Negative  335 (24)   336 (24)  130 (19.4) 125 (18.8) 

1-3 positive nodes  664 (47)   664 (47)  339 (50.6) 334 (50.3) 

≥ 4 positive nodes  421 (30)   420 (30)  201 (30.0) 205 (30.9) 

HR status, n (%)         

Positive (ER+, PR+, or both)  816 (58)   815 (57)  670 (100.0) 664(100.0) 

Negative (ER– and PR–)  604 (43)   605 (43)  – – 

Previous trastuzumab regimen, n (%)         

Given concurrently with chemotherapy  884 (62)   886 (62)  411 (61.3) 415 (62.5) 

Given sequentially with chemotherapy 536 (38) 534 (38) 259 (38.7) 249 (37.5) 

T stage, n (%)         

T1  440 (31)   459 (32)  218 (32.5) 209 (31.5) 

T2  585 (41)   555 (39)  270 (40.3) 250 (37.7) 

≥ T3  144 (10)   117 (8)  61 (9.1) 65 (9.8) 

Unknown 250 (18) 288 (20) 121 (18.1) 140 (21.1) 

Missing  1 (< 1)   1 (< 1)      

Prior neoadjuvant or adjuvant therapy  ,b n (%)         

Trastuzumab  1,420(100)   1,420(100)  670 (100.0) 664(100.0) 

Anthracycline only  136 (10)   135 (10)  67 (10.0) 58 (8.7) 

Anthracycline plus taxane 962 (68) 965 (68) 435 (64.9) 445 (67.0) 

Taxane only  318 (22)   316 (22)  167 (24.9) 159 (23.9) 

Neither anthracycline or taxane  4 (< 1)   4 (< 1)  1 (0.1) 2 (0.3) 

Duration of prior adjuvant trastuzumab therapy, months 
(median [range]) 

 11.5 (10.9-
11.9)  

 11.4 (10.8-
11.9)  11.4 (1.4-29.1) 

11.4 
(1.4-24.0) 

Time from last dose of trastuzumab to randomisation, 
months (median [IQR]) 

 4.4 (1.6-
10.4)  

 4.6 (1.5-
10.8)  3.07 (0.2-12.0) 

3.30 
(0.3-12.0) 

Concomitant endocrine therapy use for HR+ tu-
mours, c n (%) 

        

No  56 (7)   51 (6)  48 (7.2) 35 (5.3) 

Yes  760 (93)   764 (94)  622 (92.8) 629 (94.7) 

Anti-oestrogen only  375 (46)   347 (43)  325 (52.3) 294 (46.7) 

Anti-oestrogen and aromatase inhibitor (sequential)  20 (3)   34 (4)  20 (3.2) 29 (4.6) 

Aromatase inhibitor only 362 (44) 379 (47) 275 (44.2) 302 (48.0) 

Non–anti-oestrogen or aromatase inhibitor  3 (< 1)   4 (< 1)  2 (0.3) 4 (0.6) 
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Det primära effektmåttet i studien var invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS, invasive Dise-
ase-Free Survival) två år efter randomisering, definierad som tid från randomisering till den 
första förekomsten av följande sjukdomsfria överlevnadshändelser: återfall av invasiv ipsi-
lateral brösttumör, invasiv kontraleteral bröstcancer, lokalt/regionalt invasivt återfall, 
fjärrmetastas och död oavsett orsak. 
 
Sekundära effektmått i studien var sjukdomsfri överlevnad som inkluderade ductal car-
cinom in situ3 (DFS-DCIS), tid till fjärrecidiv (TTDR, Time To Distant Recurrence), fjärrme-
tastasfri överlevnad (DDFS, Distant Disease-Free Survival), kumulativ incidens av CNS-
recidiv och total överlevnad (OS, Overall Survival). OS-analysen kommer att utföras efter 248 
dödshändelser.  
 
En långtidsuppföljning för sjukdomshändelser och död inkluderades i ExteNET studien där 
dataanalys utfördes fem år efter randomisering för de patienter som medgav samtycke, i ITT- 
populationen. Syftet med uppföljningsstudien var att utvärdera hur länge effektfördelen av 
neratinib kan kvarstå. Samma studiepopulation som i primära 2-årsanalysen tillfrågades om 
samtycke till deltagande. Vid studiens slut var det 2117 patienter (75%) som samtyckte till yt-
terligare uppföljning mellan år 2 och 5 [6].  
 
 
Tabell 3 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse-al-
ternativ 

Studie-populat-
ion 

Utfall 

ExteNET (NCT00878709, 
Study 3144A2-3004-WW) 

Fas III, randomise-
rad, dubbel-blin-
dad, 
placebokontrolle-
rad 

Placebo 2840 randomise-
rades med 
HER2-positiv 
bröstcancer i ti-
digt stadium som 
hade slutfört ad-
juvant behand-
ling med 
trastuzumab 1:1 
för att antingen få 
neratinib eller 
placebo dagligen 
under 1 år.  

Primärt effektmått 
var invasiv sjuk-
domsfri överlev-
nad, iDFS.  

CONTROL 
(NCT02400476) 

Fas II, open-label, 
sekventiell kohort 

Neratinib + profy-
laktisk antidi-
arroika 

Patienter med 
HER2-positiv-
bröstcancer i ti-
digt stadium, 
som avslutat be-
handling med 
trastuzumab 

Primärt effektmått 
var ≥ grad 3 di-
arreé. 

ExteNET (NCT00878709) Fas III, randomise-
rad, dubbel-blin-
dad, 
placebokontrolle-
rad 

Placebo 2787 available 
for re-consent 

iDFS 5 år efter 
randomisering 

 
3 ductal carcinom in situ är en bröstcancer begränsad till enbart bröstet 
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Resultat 
Primäranalysen av studien två år efter randomiseringen visade att patienterna i neratinibgrup-
pen hade signifikant färre iDFS-händelser jämfört med patienter i placebogruppen, 70 jämfört 
med 109 händelser, stratifierad hazardkvot 0,67, 95% KI 0,50-0,91; p=0,0091, se Figur 1. Två 
årsanalysen av iDFS var 93,9% (95% KI, 92,4-95,2) i neratinibgruppen jämfört med 91,6% 
(90,0-93,0) i placebogruppen.  
 
Sjukdomsfri överlevnad som inkluderade ductal carcinom in situ (DFS-DCIS) var signifikant 
bättre i neratinibgruppen jämfört med placebo (93,9% [95% KI 92,4-95,2] vs 91,0 [89,3-92,5]; 
HR 0,63 [95% KI 0,46-0,84]; p=0,0017), se Figur 2.. Det fanns ingen skillnad mellan grup-
perna i DDFS, HR 0,75 [95% KI 0,53-1,04]; p=0,089, eller tid till fjärrecidiv (TTDR), 0,71 
[0,50-1,00]; p=0,054. 
 
Subgruppanalysen av iDFS visade att fördelarna med neratinib var mer framträdande hos hor-
monreceptorpositiva patienter  (HR 0,51, 95% KI 0,33-0,77; p = 0,0013) jämfört med hormon-
receptornegativa patienter (0,93, 95% Ki 0,60-1,43; p = 0,74, pinteraction=0,054), se Figur 3.  
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Figur 1. Kaplain-Meier kurvor för invasiv sjukdomsfriöverlevnad, DFS (A) och 
sjukdomsfriöverlevnad som inkluderar ductuskarcinom in situ, DFS-DCSI, för 
hela populationen (intention-to-treat population), (B).[5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
Dnr 2707/2019  

Figur 3. Kaplain-Meier kurvor för invasiv sjukdomsfriöverlevnad, DFS, för 2 år 
(A) samt 5 årsanalys (B) för EMA godkända populationen.  
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Figur 4. Forest plot över subgruppsanalyser i ITT-populationen [5] 

 
 
Långtidsuppföljning 
Fem år efter randomisering hade patienterna i neratinibgruppen signifikant färre iDFS-hän-
delser jämfört med placebogruppen (116 vs 163 händelser; HR 0,73, 95% KI 0,57-0,92, 
p=0,0083). Femårs iDFS var 90,2% (95% Ki 88,3-91,8) för patienter i neratinibgruppen jäm-
fört med 87,7% (85,7-89,4) i placebogruppen.  
 
Subgruppanalyser för ITT-populationen visade att neratinib hade fortsatt effektfördel hos 
hormonreceptorpositiva patientgruppen. Hazardkvoten för iDFS i neratinibgruppen jämfört 
med placebogruppen var 0,60 (95% KI 0,43-0,83), medan i receptornegativa patientgruppen 
var hazardkvoten för iDFS 0,95 (0,66-1,35). 
 
Biverkningar  
Den vanligaste biverkningen var grad 3 (40 procent) och grad 4 (>1 procent) diarré (>diarré 
som förekom hos neratinibgruppen. Andra vanliga biverkningar var kräkningar (3 procent) 
och illamående (43 procent). Diarré ledde till dosminskningar hos 372 patienter (26 procent) 
i neratinibgruppen jämfört med åtta patienter (1 procent) i placebogruppen. 
 
CONTROL, efterföljande säkerhets och tolerabilitetsstudien, visade att tillägg av profylaktiskt 
behandling med loperamid i samband med de första cyklarna av neratinibbehandlingen (4 
veckor) resulterade i reduktion av incidensen av grad 3 diarreé till 17 procent samt förbätt-
rade övergrivapande tolerabiliteten av läkemedlet.  
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Slutsatser i EMA:s utvärdering av neratinib 
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konkluderar i sitt utredningsprotokoll att be-
gränsa indikationen till att endast innefatta hormonreceptorpositiva patienter, till följd av att 
effekten av neratinib endast visat statistiskt signifikant effekt hos hormonreceptorpositiva pa-
tienter.  EMA bedömer att effektfördelen är tydligast hos hormonreceptorpositiva subgruppen 
i den pivotala studien ExteNET. Upplägget av studien kräver en ny samtyckeförfrågan av pati-
enterna för långtidsuppföljningen, vilket medför osäkerhet i dataanalysen bortom tvåårsana-
lysen på grund datacensurering. Dock, anser EMA generellt att femårsanalysen är tillräckligt 
robust och är i linje med resultaten för tvåårsanalysen.  
 
Den begränsande tolerabiliteten av Nerlynx på grund av diarreé ledde till avbrytande av be-
handlingen (17%), vilket EMA anser vara begränsande i klinisk praxis. Dock, är denna biverk-
ning reversibel och försvinner när man slutar med läkemedlet. Profylaktisk läkemedel mot 
diarré kan sättas ut i samband med behandling med neratini för att minska problemet med 
diarré.  TLV anser, med stöd av TLV:s kliniska expert, att detta även kommer att vara rimligt i 
klinisk praxis.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------] 
 

TLV:s bedömning: TLV:s bedömning, som baseras på den europeiska läkemedelsmyndig-
heten EMA:s utvärdering och konklusioner, är att studien ExteNET visade att behandling med 
Nerlynx efter ett års adjuvant behandling med trastuzumab ger en statistiskt signifikant effekt-
fördel avseende invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS) hos patienter med tidig hormonrecep-
torpositiv, HER2-postitiv bröstcancer.  
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2 Hälsoekonomi 

Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som består av en hälsoekonomisk 
modell för att utvärdera om kostnaden är rimlig i förhållande till effekten av utökad adjuvant 
behandling med Nerlynx (neratinib). Modellen är en markovmodell med fem hälsotillstånd, 
tidshorisonten är 55 år och cykellängden 1 månad.  
 
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som baseras på den godkända indi-
kaitonen av EMA. Populationen består av hormonreceptor positiva patienter som är en del av 
hela den studerade populationen i ExteNET [5]. Patienterna är i genomsnitt 51,2 år, vilket mot-
svarar genomsnittsåldern i studien ExteNET.  
 
Figur 1 Företagets modellstruktur 

 
 
 
Samtliga patienter startar i hälsostadiet invasive disease-free survival (iDFS) och behandlas 
med antingen Nerlynx eller placebo. Patienterna är kvar i hälsostadiet iDFS tills de upplever 
ett återfall, lokalt eller metastaserat, eller dör. Efter ett lokalt återfall går patienterna in i ett 
tunnelstadie där de får adjuvant behandling innan de går till stadiet remission eller död. För 
de patienter som är stadiet remission efter lokalt återfall antar modellen att de progredierar 
till hälsotillståndet fjärrmetastaser eller dör med samma risk som normalpopulation.  
 
TLV:s diskussion 
Den hälsoekonomiska modellen företaget har kommit in med skiljer sig från modeller för lik-
nande adjuvanta behandlingar som TLV har utvärderat eftersom den inte tar hänsyn till så 
kallad cure rate. Företaget uppger dock att man har testat utfallet av modellens extrapolering 
och resultat med andra typer av modellstrukturer och menar att utfallen är jämförbara. En 
fördel företaget lyfter med denna typ av modellstruktur är att den inte är lika komplicerad som 
andra modeller.  
 
Patienter som diagnosticeras med bröstcancer i Sverige har en högre genomsnittsålder än den 
ålder företaget tillämpat i modellen, detta bekräftas av TLV:s expert som menar att patienter 
kan vara äldre. Företaget har på förfrågan från TLV erbjudits att komma in med underlag som 
visar på den faktiska genomsnittliga åldern för den utvärderade patientpopulationen i Sverige. 
Det underlag företaget kommit in med är expertutlåtanden som beskriver att patienter som 
diagnosticeras med HER2+/HR+ tidig bröstcancer är yngre än andra typer av bröstcancer.  
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TLV:s bedömning: Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk modell som inkluderar 
relevant patientpopulation, modellen är även till sin struktur lämplig för beslutsfattande.  
 
TLV bedömer att genomsnittsåldern för de patienter som är aktuella för behandling i Sverige 
kan vara högre än vad som tillämpas i modellen. TLV har därför utfört känslighetsanalyser på 
en äldre patientgrupp.  

2.1 Effektmått 

 

I den hälsoekonomiska modellen har företaget använt sig av extrapolerad iDFS-data från Ex-
teNET. En stor andel patienter var sjukdomsfria vid slutet av den den femårsuppföljning före-
taget har utfört och företaget menar vidare att hasardkvoter sjönk med tiden. 
 
Företaget har utvärderat flera olika extrapoleringsmetoder för att estimera den kliniska effek-
ten efter studieuppföljningens slut. Flera metoder innebar att externa data fördes in i analysen. 
Företaget har i sitt grundscenarion valt att tillämpa en metod som utgår i data från ExteNET 
som extrapoleras till dess att mortalitetsrisken är samma som  för normalpopulationen. Före-
taget menar att denna metod bidrar med transparens då alternativa metoder kan bedömas som 
onödigt komplexa. Företaget har jämfört utfallet från den valda extrapoleringsmetoden med 
en metod som tillämpar data från HERA[7] och menar att utfallen är likartade.  
 
I figuren nedan presenteras företagets extrapolering av iDFS och total överlevnad (OS) där 
man tillämpat en så kallad Flexible spline-based Weibullfunktion med en nod4.  
 
Figur 2 Företagets extrapolering av iDFS och OS 

 
 
Total överlevnad (OS) 
Företaget uppger i sin ansökan att det inte finns data för OS från ExteNET tillgänglig då ana-
lysen måste nå ett visst antal dödsfall. För att uppskatta total överlevnad  har företaget tilläm-
pat iDFS och överlevnad från normalpopulation. Dödsfall till följd av bröstcancer kan endast 
ske från stadiet fjärrmetastaserat återfall.  

 
4 En parametrisk extrapoleringsmetod som är indelad i sektioner 
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Figuren nedan beskriver olika metoder företaget har utvärderat för att extrapolera överlevna-
den efter fjärrmetastaserat återfall tillsammans med Kaplan-Meier estimat.  
 
Företaget har tillämpat Gompertz då den hade bäst visuell passform tillsammans med den 
statistiska passformen enligt AIC5/BIC6.  
 
Figur 3 Företagets extrapolering av överlevnad efter ett återfall med fjärrmetastas med olika metoder samt 
Kaplan-Meier kurvor från ExteNET 

 
 
 
Tabell 1 Hasardkvoter för iDFS för HR+ population ≤ 1 år från behandling med trastuzumab 

Tidsperiod Hazard ratio (95% CI) 

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

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

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

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

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

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

 
5 Akaike information criterion 
6 Bayesian information criterion 
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TLV:s diskussion 
TLV instämmer med företaget om att företagets val av metod för att extrapolera resultaten från 
studien ExteNET både visuellt och statistiskt förefaller ha en rimlig passform till den uppmätta 
datan (24 månader och 5 år uppföljning) men säger lite om den framtida passformen. Det finns 
alltid osäkerheter när extrapoleringar sträcker sig över en lång tidshorisont som 55 år eftersom 
extrapoleringen säger lite om händelser i framtiden. Det är dock inte möjligt att bedöma vilken 
parametrisk funktion som bäst representerar framtida utfall, varför TLV bedömer att företa-
gets metod är rimlig. 
 
TLV anser att företaget har överskattat den relativa effekten av Nerlynx jämfört med placebo 
över tid. I företagets grundscenario antas effekten av Nerlynx efter 5-års uppföljningen vara 
konstant till dess att extrapoleringen är i nivå med normalpopulationens överlevnad. Detta 
finner TLV inte stöd för i det underlag företaget kommit in med.  
 
TLV bedömer att ett rimligt antagande om effekten över tid kan vara likt det som har studerats 
efter adjuvant behandling med trastuzumab i studien HERA [7]. I TLV:s analys antas därmed 
skillnaden i återfallsrisk mellan patienter behandlade med Nerlynx och patienter som fått pla-
cebo avta efter företagets femårsuppföljning.  
 
TLV:s extrapolering av iDFS och OS presenteras i figuren nedan.  
 
Figur 4 TLV:s extrapolering av iDFS och OS 

 
 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det kan finnas flera parametriska funktioner som kan 
övervägas för att extrapolera effekten. TLV bedömer dock att den metod företaget tillämpat är 
rimlig.  
 
TLV bedömer att företaget har överskattat den långsiktiga effekten av Nerlynx då det inte finns 
tillräcklig evidens som stödjer företagets antagande om fortsatt konstant effekt efter fem år. 
TLV bedömer att det är mer rimligt att anta att effekten avtar efter fem år och är densamma i 
båda behandlingsarmarna 10 år efter behandling med Nerlynx.  

 

Hälsorelaterad livskvalitet för tillståndet invasiv sjukdomsfrihet har studerats kontinuerligt i 
studien ExteNET med hjälp av EQ-5D-3L för båda behandlingsarmarna. Företaget tillämpar 
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ett antagande baserat på expertutlåtande om att patienter i remission efter ett lokalt återfall 
har samma nyttovikt som en patient i tillståndet sjukdomsfri. Eftersom livskvalitet för hälso-
stadierna lokalt återfall och fjärrmetastaserat återfall inte kunde hämtas från ExteNET har fö-
retaget tillämpat nyttovikter från Lidgren et al. (2007)[8]. 
 
I Lidgren et al. studerades 361 patienter med bröstcancer i Sverige. Livskvaliteten uppskatta-
des utifrån time trade-off metoden för olika cancerrelaterade hälsotillståndet Företaget menar 
att Lidgren et al. är en väletablerad källa som använts i flera ansökningar vid HTA-myndigheter 
i Europa och då den är svensk så är den särskilt relevant för den här ansökan.  
 
I den hälsoekonomiska modellen är nyttovikterna justerade för ålder för att ta hänsyn till för-
ändringar i livskvalitet över tid.  
 
I tabellen nedan presenteras de nyttovikter som tillämpats i den hälsoekonomiska analysen.  
 
Tabell 2 Nyttovikter 

Hälsostadie Nyttovikt (SE) 95% CI Källa 

Grundscenario       

Invasiv sjukdomsfrihet  0.837 (0.084)  0.829-0.846 ExteNET 

Lokalt återfall 0.696 (0.070) 0.63-0.75 Lidgren et al. (2007)112  

Remission (Antas vara samma som sjukdomsfri) 0.837 (0.084) 0.829-0.846 ExteNET 

Metastaserat återfall < 12 månader  0.685 (0.069)  0.62-0.735 Lidgren et al. (2007)112  

Andra möjliga scenarior i  den hälsoekono-
miska modellen 

  
    

Invasiv sjukdomsfrihet 0.779 (0.078) 0.75-0.81 ExteNET 

Lokalt återfall  0.696 (0.070)  0.63-0.75 Lidgren et al. (2007)112  

Remission (Antas vara samma som sjukdomsfri)  0.779 (0.078)  0.75-0.81 ExteNET 

Metastaserat återfall < 12 månader 
0.521 (0.052)  N/A  

Lloyd et al. 
(2006)113[9] 

Metastaserat återfall > 12 månader 
 0.521 (0.052)  N/A 

Lloyd et al. 
(2006)113[9] 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företaget har tillämpat relevanta nyttovikter från stu-
dien ExteNET för hälsotillstånden remission och invasiv sjukdomsfrihet. Att använda nytto-
vikter från en annan patientpopulation än den studerade (genom tillämpning av Lidgren et al.) 
för vissa hälsotillstånd bidrar alltid med högre osäkerhet men har mindre påverkan på resul-
taten i den hälsoekonomiska analysen. TLV bedömer att nyttovikterna för dessa hälsotillstånd 
är relevanta för analysen.  

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 

Det ansökta priset för Nerlynx är 55 351,25 kronor per förpackning (180 tabletter). Den rekom-
menderade doseringen är 6 tabletter om dagen kontinuerligt under ett år. Baserat på den re-
kommenderade dosen och det ansökta priset blir läkemedelskostnaden ca 660 000 kr per 
patient och år.  
 
I den hälsoekonomiska analysen har företaget utgått från [-----------------------------------------
-----------------------------------------]. Företaget har även justerat [---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------]      

file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_112
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file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_113
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[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------] 
 
TLV:s diskussion 
I produktresumén för Nerlynx framgår att behandlingslängden är 12 månader, men den upp-
mätta effekten av behandlingen är utvärderad efter en genomsnittlig behandlingslängd om [--
-] månader. I ExteNET uppmättes en hög prevalens av svåra biverkningar som kan påverka 
följsamheten till behandling med Nerlynx.  
 
Behandling med Loperamide kan påverka följsamheten till behandlingen. TLV har frågat före-
taget hur den hälsoekonomiska analysen påverkas av antaganden om en längre behandlings-
längd. Företaget har meddelat att antaganden om längre behandlingslängd enbart tillför 
behandlingskostnader till analysen och ingen ytterligare behandlingseffekt.  
 
Det framgår även tydligt i produktresumén att dosen kan justeras vid uppkomst av svåra bi-
verkningar. TLV bedömer att tillägg av Loperamide sannolikt kommer leda till att behand-
lingslängden ökar jämfört med vad som observerats i den kliniska studien. Företaget har 
kommit in med resultat från en explorativ studie på ITT-populationen i ExteNET som visar att 
längre behandlingslängd leder till förbättrad behandlingseffekt (Gnant et al.) [10]. Hur effek-
ten av Nerlynx utvecklas efter [---] månader går dock inte avgöra utifrån den hälsoekonomiska 
analys och underlag företaget kommit in med. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer företagets antagande om dosintensitet som rimligt.  
 
Behandlingslängden bedöms som osäker då det inte är tydligt studerat i ExteNET hur behand-
ling med Loperamide påverkar behandlingslängden. TLV kommer därför utgå från en behand-
lingslängd på 10 månader i sitt grundscenario. Eftersom detta antagande endast medför högre 
läkemedelskostnader men ingen ytterligare effekt bedömer TLV att detta kan vara konserva-
tivt. Det medför i så fall att den faktiska kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår kan vara 
överskattad. TLV genomför ett antal känslighetanalyser där behandlingslängden varieras.  

 

Den hälsoekonomiska analysen tar hänsyn till kostnader som uppkommer till följd av olika 
typer av återfall. Företaget har uppskattat andelarna som får olika behandlingar vid olika häl-
sotillstånd utifrån expertutlåtande. I tabellen nedan presenteras företagets antaganden om ef-
terföljande behandling vid återfall.  
 
Tabell 3 Företagets antaganden om efterföljande behandling 

Hälsotillstånd Behandling # Cykler 
Kostnad för 

åtgärd* 
Behandlingsan-

del 
Kostnad för 

hälsotillstånd 

Icke metastaserat 
återfall 

      User  Default 

  1 916 402 kr  

 Trastuzumab IV +  
docetaxel  18,0 

                        
406 458 kr  0% 0% 

 Trastuzumab SC +  
docetaxel  18,0 

                        
412 479 kr  0% 0% 

 Pertuzumab + 
trastuzumab + docetaxel  37,4 

                     
1 916 402 kr  100% 100% 

Första linjen metas-
taserat återfall 

 Trastuzumab IV +  
docetaxel  23,7 

                        
531 727 kr  0% 0% 

  1 916 402 kr  
 Pertuzumab + 

trastuzumab + docetaxel  37,4 
                     

1 916 402 kr  100% 100% 

 Docetaxel  6,0 
       34 443 

kr  0% 0% 

Andra linjen metasta-
serat återfall 

Trastuzumab IV and 
capecitabine 

9,4 
                         

211 992 kr  
0% 0%       927 173 kr  
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 Trastuzumab emtansine  19,3 
     927 173 

kr  100% 100% 

 Lapatinib and capecita-
bine  12,3 

     212 837 
kr  0% 0% 

Trastuzumab SC and 
capecitabine  9,4 

                        
215 123 kr  0% 0% 

*Kostnad för åtgärd är baserad på andelen patienter i tillståndet 
 

Tabell 4 Priser för olika läkemedel vid efterföljande behandling 

Produkt Styrka  (mg) Förpackningsstorlek 
Pris per 

förpackning 
(SEK) 

Källa 

Trastuzumab emtansine 
(Kadcyla) 

 100 mg   1 Vial          16 566,00 kr  FASS.se 

 160 mg   1 Vial          26 405,50 kr  FASS.se 

Trastuzumab IV (Herceptin)  150 mg   1 Vial            5 886,50 kr  FASS.se 

Trastuzumab SC (Herceptin)  600 mg   1 Vial          17 994,00 kr  FASS.se 

Pertuzumab IV (Perjeta) 420 mg/14 mL 1 Vial           2 752,00 kr  Apoteket.se 

Capecitabine  500 mg   120 Tabletter  302,98 kr  TLV (2019) 

Docetaxel  20 mg/1 mL   1 Vial  136,50 kr  Apoteket.se 

 
TLV:s diskussion 
TLV:s expert uppger att vid ett ickemetastaserat återfall behandlas patienter med adjuvant be-
handling. I Sverige utgörs adjuvant behandling av trastuzumab IV + docetaxel. Adjuvant be-
handling med Perjeta utvärderades av TLV 2018 inom klinikläkemedelsuppdraget (Dnr 
1198/2018). NT-rådet avrådde från behandling med Perjeta adjuvant i sin rekommendation. 
TLV har därför justerat för detta i TLV:s grundscenario. 
 
TLV:s expert menar att man i vården till stor utsträckning använder biosimilarer till intravenös 
herceptin som är föremål för upphandling i regionerna. TLV har tagit del av upphandlade pri-
ser och har räknat fram en viktad kostnad för behandling med herceptin som tar hänsyn till de 
upphandlade priserna och användningen i slutenvården. 
 
Av TLV:s beräkningar framgår att en förpackning trastuzumab 150 mg IV kostar 2 297 kr. TLV 
har tillämpat denna kostnad för trastuzumab IV i den hälsoekonomiska analysen.  
 
Tabell 5 TLV:s antaganden om efterföljande behandling 

Hälsotillstånd Behandling # Cykler 
Kostnad för 

åtgärd 
Behandlingsan-

del 

Kostnad för 
hälsotill-

stånd 

Icke metastaserat 
återfall 

      User  Default 

     212 673 kr  

 Trastuzumab IV + docetaxel  18,0 
                        

212 637 kr  100% 0% 

 Trastuzumab SC + do-
cetaxel  18,0 

                        
412 479 kr  0% 0% 

 Pertuzumab + trastuzumab 
+ docetaxel  37,4 

                     
1 499 436 kr  0% 100% 

Första linjen me-
tastaserat återfall 

 Trastuzumab IV + docetaxel  23,7 
                        

277 068 kr  0% 0% 

  1 499 436 kr  
 Pertuzumab + trastuzumab 

+ docetaxel  37,4 
                     

1 499 436 kr  100% 100% 

 Docetaxel  6,0 
                          

34 443 kr  0% 0% 

Andra linjen me-
tastaserat återfall 

Trastuzumab IV and 
capecitabine 

9,4 
                         

111 205 kr  
0% 0% 

      927 173 
kr  

 Trastuzumab emtansine  19,3 
                        

927 173 kr  100% 100% 

 Lapatinib and capecitabine  12,3 
                        

212 837 kr  0% 0% 

 Trastuzumab SC and 
capecitabine  9,4 

                        
215 123 kr  0% 0% 

file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_129
file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_129
file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_129
file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_129
file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_128
file:///C:/Users/omo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FBA27B73.xlsx%23RANGE!_ENREF_135
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Kostnader för biverkningar 
Företaget har räknat på den totala kostnaden för varje biverkning som man observerade i Ex-
teNET och tillämpat kostnaderna i den hälsoekonomiska modellen.  
Företaget har tillämpat kostnader för biverkningar uppskattade från brittiska NHS eftersom 
de inte kunde identifiera motsvarande svenska kostnader. Övriga hälso- och sjukvårdskostan-
der kopplade till återfall och uppföljning av behandling kommer från Södra Sjukvårdsregion-
ens DRG-prislista.   
 
Tabell 6 Kostnader för biverkningar 

Biverkning Kostnad per tillfälle (SEK) Källa 

Diarrhoea grade 1-
2 a                      3 402,59 kr  

 NHS Improvement (2018)139; currency selection based 
on NICE (2015)140 converted to SEK using the exchange 

rate of 15 June 2019  Diarrhoea grade 3-
4 a                    24 782,87 kr  

Vomiting a                      8 767,67 kr  
 NHS Improvement (2018)139; currency selection based 

on NICE (2017)141; 15 June 2019  

Nausea                       8 767,67 kr  
 NHS Improvement (2018)139; currency selection based 

on NICE (2017)141; 15 June 2019  

Abdominal pain                    17 193,71 kr  NHS Improvement (2018)139; 15 June 2019 

Alanine aminotrans-
ferase increased                      3 378,11 kr  

 NHS Improvement (2018)139; currency selection based 
on NICE (2017)141; 15 June 2019  

Fatigue                    35 884,61 kr   NHS Improvement (2018)139; 15 June 2019  

 
Företaget har inkluderat kostnader för profylaktisk behandling med Loperamide mot diarré. 
Behandling med Loperamide för patienter som får Nerlynx studerades i CONTROL med två 
doseringsscheman, 28 och 56 dagar. Företaget har tillämpat behandling med Loperamide i 56 
dagar i den hälsoekonomiska analysen. Loperamide kostar 32,50 kr per förpackning vilket blir 
ca 1 kr per dos.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att patienter som får ickemetastaserat återfall behandlas 
med trastuzumab och docetaxel. TLV bedömer att företaget har överskattat kostnaden för be-
handling med herceptin och har därför använt kostnader som baseras på upphandlade priser.  
 
TLV bedömer att det är osäkert om kostnaderna för biverkningar motsvarar de kostnader som 
kan förväntas i Sverige, kostnaderna har dock mindre påverkan på resultaten.  

 

Företagets hälsoekonomiska analys inkluderar inte indirekta kostnader. 
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3 Resultat 

Enligt TLV:s bedömning uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, för behand-
ling med Nerlynx jämfört med ingen behandling, till cirka 560 000 kronor. För TLV:s grund-
scenario innebär förändringarna i [-------------] att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår 
blir ca [--------------].  
 
Företagets grundscenario redovisas i stycke 3.1 och företagets känslighetsanalyser finns i 
stycke 3.1.3. 
 
TLV:s grundscenario redovisas i stycke 3.2 och känslighetsanalyserna redovisas i stycke 3.2.3. 

3.1 Företagets grundscenario 

 

• Patienter är i genomsnitt 51,2 år vid behandlingsstart. 

• Behandlingslängden motsvarar den genomsnittliga behandlingslängden i studien Ex-

teNET, [---] månader. 

• Dosintensiteten motsvarar den genomsnittliga dosintensiteten som uppmättes i Ex-

teNET, ca [--]%. 

• Företaget tillämpar ett antagande om kvarvarande behandlingseffekt för patienter be-

handlade med Nerlynx tills patienter möter normalpopulationens mortalitetsrisk.  

 

 
I företagets grundscenario beräknas kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 
140 000 kronor jämfört med ingen behandling och antalet vunna kvalitetsjusterade levnadsår 
uppskattas till 0,9.  
 
Tabell 7 Resultat i företagets grundscenario 

  Nerlynx Placebo (jmfralt) Ökning/minskning 

Läkemedelskostnad 393 904 kr 193 kr 393 711 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 
350 637 kr 629 074 kr -278 436 kr 

Övriga direkta kostnader 19 241 kr 6 286 kr 12 955 kr 

Indirekta kostnader -    -    - 

  
   

Kostnader, totalt 763 782 kr 635 553 kr 128 229 kr 

  
   

Levnadsår (LY) 19,71 18,63 1,07 

QALYs 15,93 15,02 0,90 

        

Kostnad per vunnet levnadsår för Nerlynx   119 441 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Nerlynx   141 721 kr 
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Nedan presenteras de känslighetsanalyser företaget har kommit in med. Antaganden om be-
handlingslängd och dosintensitet har störst påverkan på resultaten. 
 
 
Tabell 8 Företagets känslighetsanalyser 

Parameter 
Värde i grund-

scenario 
Antagande 

Värde i 
känslighetsanalys 

Kostnad per 
QALY 

Base-case analysis        141 721 kr    

Relative prescribed dose intensity (%) 
   [---]  

Lower  [---] [---------------] 

Higher  [---] [---------------]    

Neratinib treatment duration (months) 
   [---] 

Lower  [---] [---------------]    

Higher  [---] [---------------]    

Disease-free utility 
   0,84  

 Lower   0,75 167 160 kr    

Higher  0,92 123 002 kr    

Remission utility 
   0,84  

Lower  0,75 138 064 kr    

Higher  0,92 145 577 kr    

Distant recurrence ≥ 12 months utility 
  

0,69 
Lower  0,62 138 966 kr    

 Higher   0,75 144 586 kr    

Distant recurrence ≥ 12 months cost 
   2 750 858 kr 

Lower  2 475 772 kr 162 247 kr    

Higher  3 025 944 kr 121 194 kr    

Distant recurrence < 12 months cost 
   2 750 858 kr  

Lower  2 475 772 kr 144 492 kr    

Higher  3 025 944 kr 138 949 kr    

Proportion local recurrence: neratinib 
   0,18  

 Lower   0,17 141 395 kr    

Higher  0,20 142 038 kr    

Proportion local recurrence: placebo 
   0,31  

Lower  0,28 142 668 kr    

Higher  0,34 140 697 kr    

 
Tabell 4 Företagets Tornadodiagram 
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3.2 TLV:s grundscenario 

TLV bedömer att den bästa uppskattningen för kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 
för Nerlynx jämfört med ingen behandling är cirka 560 000 kronor. 

 

Nedan anges de viktigaste antaganden TLV tillämpar som skiljer sig från företagets grundsce-

nario. 

• Behandlingslängden är 10 månader 

• Effekten avtar efter fem år. Efter 10 år är återfallsrisken lika stor i båda behandlingsar-

marna. 

• TLV antar att 100% av patienterna som får lokalt återfall kommer att få adjuvant be-

handling med trastuzumab och docetaxel. 

• TLV tillämpar upphandlande priser för behandling med biosimilarer för trastuzumab. 

 

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår cirka 560 000 kro-
nor jämfört med ingen behandling och antalet vunna kvalitetsjusterade levnadsår uppskattas 
till 0,67. 

Tabell 9 Resultat i TLV:s grundscenario 
  Nerlynx Placebo (jmfralt) Ökning/  minskning 

Läkemedelskostnad                            486 135 kr                               193 kr  485 942 kr 

Övriga sjukvårdskostna-
der                             339 338 kr                       461 222 kr  -121 884 kr 

Övriga direkta kostnader                               19 241 kr                          6 286 kr  12 955 kr 

Indirekta kostnader                                      -   kr  
                                  -   

kr  - 

        

Kostnader, totalt 
                                844 714 

kr  
                         467 702 

kr  377 012 kr 

        

Levnadsår (LY) 19,43 18,63 0,80 

QALYs 15,69 15,02 0,67 

        

Kostnad per vunnet levnadsår för Nerlynx   474 020 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Nerlynx   562 389 kr 

 

I tabellen nedan beskrivs de viktigaste känslighetsanalyserna. De största osäkerheterna i ana-
lysen ligger i antaganden om behandlingslängd och patientens ålder. Vid antaganden om 12 
månaders behandling och att patienter i genomsnitt är cirka 51 år uppgår kostnaden per vun-
net kvalitetsjusterat levnadsår till ca 707 000 kr.  
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Tabell 10 TLV:s känslighetsanalyser 

Grundscenarion 
  

Kostnad/QALY 
+/- Kostnader  +/- QALYs 

Företagets grundsce-
nario 

Ålder 51,2 år 

128 229 kr 0,9 141 721 kr 
Behandlingslängd [---] 
månader 

Kvarvarande behand-
lingseffekt 

TLV:s grundscenario 

Ålder 51,2 år 

377 012 kr 0,67 562 389 kr Behandlingslängd 10 
månader 

HR=1 10 år 

Känslighetsanalyser 
  

Kostnad/QALY 
+/- Kostnader +/- QALYs 

Scenarioanalys 1 

Ålder 51,2 år 

284 781 kr 0,67 424 808 kr 
Behandlingslängd [---]  
månader 

HR=1 10 år 

Scenarioanalys 2 

Ålder 65 år 

288 594 kr 0,43 678 676 kr 
Behandlingslängd [---]  
månader 

HR=1 10 år 

Scenarioanalys 3 

Ålder 51,2 år 

474 097 kr 0,67 707 211 kr 
Behandlingslängd 12 
månader 

HR=1 10 år 

Scenarioanalys 4 

Ålder 65 år 

477 910kr 0,43 1 123 884 kr 
Behandlingslängd 12 
månader 

HR=1 10 år 

 

 

Det saknas evidens för om behandling med Nerlynx leder till en skillnad i överlevnad jämfört 
med ingen behandling. Företaget har uppgett att resultat från en pågående studie kommer att 
publiceras under 2021. TLV bedömer dock att relevanta skillnader i iDFS uppmättes efter 24 
månader i ExteNET samt efter fem års uppföljning.  
 
Eftersom företaget och TLV:s expert uppger att det är rimligt att anta att patienter i svensk 
klinisk praxis kommer att behandlas med profylaktisk behandling för att motverka biverk-
ningar bedömer TLV att det är osäkert hur behandlingslängden kommer att påverkas. TLV har 
därför justerat för detta genom att tillämpa 10 månaders behandlingstid. Företaget har uppgett 
att detta antagande enbart tillför läkemedels- och behandlingskostnader men ingen ytterligare 
effektfördel. TLV bedömer därför att antagandet om behandlingslängd i 10 månader är ett kon-
servativt antagande eftersom ingen ytterligare effekt inkluderas.  
 
Det är osäkert hur förändringarna i [----------------------] påverkar TLV:s grundscenario. TLV 
bedömer dock att förändringarna inte är avgörande för TLV:s förslag till beslut.  
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3.3 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att 227 patienter kommer att behandlas med Nerlynx år 5. Se tabellerna 
nedan för de uppgifter företaget har kommit in med.  
 
Tabell 11 Total läkemedelskostnad 

Total läkemedelskostnad per patient och år* 

   År 1   År 2  År 3 År 4  År 5  

Antal patienter 
[---------------] [---------------] [---------------] [---------------] [---------------] 

Nerlynx (SEK) 
[---------------] [---------------] [---------------] [---------------] [---------------] 

Placebo (SEK) 
[---------------] [---------------] [---------------] [---------------] [---------------] 

*Beräknat som årlig kostnad (Nerlynx/ingen behandling + kostnad för övriga läkemedel) * antal patienter per år 

 
Tabell 12 Budgetpåverkan 

Försäljning Nerlynx 

   År 1   År 2  År 3 År 4  År 5  

Nerlynx (SEK) 
[---------------] [---------------] [---------------] [---------------] [---------------] 

 
TLV:s diskussion 
Med hänsyn tagen till att behandling med Loperamide kan komma att förlänga behandlingsti-
den jämfört med vad som observerats i den kliniska studien kan budgetpåverkan komma att 
bli större än vad som uppskattats av företaget. När TLV:s antagna behandlingslängd används 
uppskattas budgetpåverkan år 5 till ca [---------------] kronor. Vidare råder osäkerhet kring antalet 
patienter som kommer vara akuella för behandling med Nerlynx.  

3.4 Samlad bedömning av resultaten 

TLV bedömer att det finns betydande osäkerheter i företagets grundscenario. De främsta osä-
kerheterna är kopplade till antaganden om bibehållen effektfördel för iDFS samt antaganden 
om behandlingslängd. TLV har därför justerat för dessa osäkerheter i TLV:s grundscenario 
genom att justera den hälsoekonomiska modellen så att behandlingslängden antas vara 10 må-
nader och att effekten av behandlingen avtar efter 5 år för att efter 10 år vara densamma som 
jämförelsealternativet. 
 
TLV:s bedömning är att utökad adjuvant behandling med Nerlynx hos den utvärderade pati-
entpopulationen innebär en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår på cirka 560 000 
kronor jämfört med ingen behandling. TLV varierar antaganden som är förknippade med osä-
kerheter i känslighetsanalyserna. Trots konservativa antaganden bedömer TLV att kostnaden 
för användning av Nerlynx är rimlig i förhållande till nyttan behandlingen ger samt sjukdo-
mens svårighetsgrad. 
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4 Subvention och prisnivåer i andra länder 

4.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

NICE i Storbritannien har utvärderat Nerlynx och rekommenderar behandlingen enligt nedan 
(20 november 2019): 
 
”Neratinib is recommended as an option for the extended adjuvant treatment of hormone 
receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive early stage 
breast cancer in adults who completed adjuvant trastuzumab-based therapy less than 1 
year ago only if:  

• trastuzumab is the only HER2-directed adjuvant treatment they have had, 
and  
• if they had neoadjuvant chemotherapy-based regimens, they still had resid-
ual invasive disease in the breast or axilla following the neoadjuvant treat-
ment, and  
• the company provides neratinib according to the commercial arrangement 
(see section 2). “ 
 

Länk till NICE: https://www.nice.org.uk/guidance/ta612/evidence 
 
Den kanadensiska myndigheten CADTH har utvärderat Nerlynx och rekommenderar inte sub-
vention (20 december 2019). CADTH motiverar rekommendationen med att det bland annat 
råder höga osäkerheter om den kliniska nyttan med behandlingen. CADTH konstaterar även 
att det saknas mogna OS-data som motiverar den kliniska nyttan.  
Länk till CADTH: https://cadth.ca/nerlynx-hormone-receptor-positive-breast-cancer-details 

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 län-
der värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända in-
dikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
Tabell 13 Uppgifter om pris i andra länder 

Land Produkt 
Förpacknings-
storlek 

Pris exkl. moms AIP 

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

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

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

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

 
  

https://www.nice.org.uk/guidance/ta612/evidence
https://cadth.ca/nerlynx-hormone-receptor-positive-breast-cancer-details
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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: männi-
skovärdesprincipen - 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 kostnadseffektivitetsprin-
cipen – 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 be-
handling. En högre kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår kan i regel accepteras när svårig-
hetsgraden är 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 

Generellt bedömer TLV ett sjukdomstillstånds svårighetsgrad på gruppnivå. Nedan följer 
ärenden där TLV har bedömt att olika subgrupper inom patientgruppen med samma sjuk-
domstillstånd ändå bedöms kunna ha olika svårighetsgrad, bl.a. utifrån symtom och risken 
att kunna drabbas av ett visst tillstånd. 
 
Repatha (dnr 1276/2017 och 2787/2017) 
TLV beslutade den 14 december 2017 att Repatha skulle ingå i läkemedelsförmånerna. Den 
godkända indikationen var behandling av hyperkolesterolemi (högt LDL-kolesterol) och blan-
dad dyslipidemi (blodfettsrubbningar) hos patienter som trots behandling med maximalt to-
lererad dos av statin och/eller annan lipidsänkande behandling inte nådde målnivåerna för 
LDL-kolesterol.  
 
Höga blodfetter i sig innebär inga symtom och svårighetsgraden bedömdes därför utifrån de 
hjärt-kärlhändelser som höga blodfetter kan leda till samt risken att drabbas av dessa tillstånd. 
En stark riskfaktor är hög LDL-kolesterolnivå. Svårighetsgraden bedömdes vara hög för hjär-
tinfarkt, stroke och hjärtsvikt, respektive medelhög för kärlkramp och fönster-tittarsjuka. För 
den patientgrupp som omfattades av subventionsbegränsningen bedömdes sjukdomstillstån-
det vara högt.  
 
Praluent (dnr 2481/2017 och 2788/2017) 
 
TLV beslutade den 14 december 2017 att Praluent skulle ingå i läkemedelsförmånerna. 
 
Den godkända indikationen var behandling av hyperkolesterolemi (högt LDL-kolesterol) och 
blandad dyslipidemi (blodfettsrubbningar) hos patienter som trots behandling med maximalt 
tolererad dos av statin och/eller annan lipidsänkande behandling inte når målnivåerna för 
LDL-kolesterol.  
 
Höga blodfetter i sig innebär inga symtom och svårighetsgraden bedömdes därför utifrån de 
hjärt-kärlhändelser som höga blodfetter kan leda till samt risken att drabbas av dessa tillstånd. 
En stark riskfaktor är hög LDL-kolesterolnivå. Svårighetsgraden bedömdes vara hög för hjär-
tinfarkt, stroke och hjärtsvikt, respektive medelhög för kärlkramp och fönster-tittarsjuka. För 
den patientgrupp som skulle omfattas av subventionsbegränsningen bedömdes sjukdomstill-
ståndet vara högt.  
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I följande ärenden bedömde TLV kostnaden för ett läkemedel i relation till dess nytta vara 
rimlig och är i nivå med kostnaden i aktuellt ärende. 
 
Aimovig (dnr 1558/2018)  

  
TLV beslutade den 13 december 2018 att Aimovig  skulle ingå i läkemedelsförmånerna. 
Aimovig subventionerades endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad be-
handling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehand-
lingar.  
 
Läkemedlet var indicerat för migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per må-
nad.  

Patientgruppen för vilken kostnaden i förhållande till nyttan bedömdes som rimlig bestod av 
patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte 
tolererat minst två olika profylaktiska behandlingar. TLV bedömde att svårighetsgraden för 
denna patientgrupp var hög.  

 
Med beaktande av innehållet i sidoöverenskommelsen med landstingen uppgick kostnaden 
per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för aktuell patientgrupp till cirka 625 000 kronor. TLV 
bedömde att kostnaden för användningen var rimlig för denna patientgrupp som läkemedlet 
subventionerades för.   
 
Ajovy (dnr 1362/2019) 
 
TLV beslutade den 24 oktober 2019 att Ajovy skulle ingå i läkemedelsförmånerna.  
Aijovy subventionerades endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad be-
handling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehand-
lingar.  
 

Läkemedlet var indicerat som migränprofylax hos vuxna som har minst fyra migrändagar per 
månad.  

TLV bedömde att svårighetsgraden för patientgruppen med episodisk migrän var låg till me-
delhög och att svårighetsgraden för patientgruppen med kronisk migrän var hög.  

Med beaktande av innehållet i sidoöverenskommelsen med landstingen uppgick kostnaden per 
vunnet kvalitetsjusterat levnadsår i TLV:s kostnadsjämförelse till cirka 505 000 kronor. TLV 
bedömde att denna kostnad var rimlig i förhållande till den nytta behandlingen medför för den 
patientgrupp som läkemedlet subventionerades för.   
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6 Sammanvägning 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige såväl som globalt. I Sve-
rige rapporterades 10 359 bröstcancerdiagnoser år 2017 och 1 431 individer avled i bröstcancer 
samma år.  
 
Tioårsöverlevnaden för bröstcancer i Sverige är kring 80 procent. Förloppet efter en bröstcan-
cerdiagnos varierar kraftigt och utgången är starkt kopplad till flera olika faktorer. TLV bedö-
mer tillståndets svårighetsgrad som hög för den utvärderade patientgruppen. Bedömningen 
görs baserat på att den utökade adjuvanta behandlingen som utvärderas är preventiv samt att 
majoriteten av patienterna inte återfaller i sjukdomen med dagens adjuvanta standardbehand-
ling.  
 
Neratinib är en irreversible tyrosinkinashämmare som blockerar de humana epidermala till-
växtfaktorreceptorerna HER1 (även kallad epidermal tillväxtfaktorreceptor, EGFR), HER2 och 
HER4. 
 
Enligt rådande behandlingsrekommendationer för HER2-positiv bröstcancer erbjuds 1 års 
postoperativ tilläggsbehandling med trastuzumab i kombination med cytostatikabehandling. 
För patienter med hormonreceptorpositiv bröstcancer ges i princip alltid endokrin behandling.  
 
Det finns inte någon behandling med indikationen utökad adjuvant behandling för den utvär-
derade patientgruppen i Sverige idag. TLV bedömer utifrån rådande behandlingsrekommen-
dationer att jämförelsealternativet är ingen behandling.  
 
Det kliniska underlaget bygger på fas III, placebokontrollerade studien ExteNET, där man stu-
derade effekten och säkerheten av neratinib hos patienter med hormonreceptorpositiv, HER2-
positiv tidig bröstcancer. En långtidsuppföljning genomfördes också för att utvärdera nerati-
nibs effekt fem år efter randomisering. Studieresultaten visar en statistiskt signifikant effekt-
fördel hos patienter med tidig hormonreceptorpositiv, HER2-positiv bröstcancer som 
behandlats med neratinib. De patienten som tidigare fått neoadjuvant behandling inkludera-
des förutsatt att de inte visade residual invasiv cancer i bröst och/ eller axilla efter avslutad 
neoadjuvant behandling. Patienter exkluderades om de visade patologisk komplett remission 
(pCR) i bröst eller axilla. Den vanligaste biverkningen var grad 3 (40 procent) och grad 4 (>1 
procent) diarré som förekom hos neratinibgruppen. 
 
Läkemedelskostnaden för Nerlynx uppskattas till ungefär 55 000 kronor (AUP) per månad. 
Baserat på den rekommenderade behandlingstiden på ett år motsvarar det en läkemedelskost-
nad på cirka 660 000 kronor per patient och år. Företagets hälsoekonomiska analys baseras 
på studien ExteNET samt en uppföljningsanalys som utfördes fem år efter behandlingsstart av 
Nerlynx. Den totala läkemedelskostnaden för Nerlynx uppgår med TLV:s antaganden om do-
sintensitet på [---] och behandlingslängd om 10 månader till ca 485 000 kr per patient och år. 
 
TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är hög. Osäkerheterna är främst 
kopplade till antaganden om bibehållen effektfördel för invasiv sjukdomsfrihet samt antagan-
den om behandlingslängd. TLV har hanterat osäkerheterna genom att tillämpa avtagande ef-
fektfördel efter 5 år, efter tio år antas ingen effektfördel. TLV antar även att 
behandlingslängden är 10 månader och att patienter i genomsnitt är ca 51 år gamla.  
 
I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 
560 000 kronor jämfört med ingen behandling och antalet vunna kvalitetsjusterade levnadsår 
uppskatttas till 0,67.  
 
Sammantaget bedömer TLV att förutsättningarna i 15 § förmånslagen är uppfyllda för att Ner-
lynx ska få ingå i läkemedelsförmånerna till det av företaget ansökta AUP.   
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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. 

 

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 använd-

ningsområde. 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 så-

dan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första 

stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsen-

liga. 
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Bilaga 2 – Företagets underlag ang. [--------------------------------] 

 
 

2020-02-03 

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

Olof Mogard 

Hälsoekonom 

Sent through email 

olof.mogard@tlv.se 

Re: Your assessment of neratinib for the treatment of early breast cancer dnr 2707/2019 
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