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Beredningsform Oral lösning 

Företag GW Pharma (International) B.V. 
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Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde 
Tilläggsbehandling för epilepsisyndromen Lennox-
Gastauts syndrom (LGS) och Dravets syndrom 
(DS). 

Sjukdomens svårighetsgrad DS: mycket hög 
LGS: mycket hög 

Relevant jämförelsealternativ Inget tillägg till standardbehandling. 

Antal patienter i Sverige DS: cirka 70 stycken 
LGS: cirka 200 stycken 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

Företaget beräknar en fullskalig försäljning om 
cirka [––––––––––––––] år fem. 

Terapiområdets omsättning per år N03AX24: 337 991,20 kronor (2019) 
 
 
Ansökta förpackningar 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 
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 
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 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per 
förpackning/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 + 
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  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 
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 
Förslag till beslut Avslag 

• Lennox-Gastauts syndrom, LGS, och Dravets syndrom, DS, är kroniska och 
svårbehandlade epileptiska syndrom med en komplex sjukdomsbild. DS debuterar ofta 
före ett års ålder och LGS i förskoleåldern.

• Epidyolex är avsett att användas som tilläggsbehandling av krampanfall vid LGS eller 
DS, i kombination med klobazam, hos patienter från två års ålder.

• TLV bedömer svårighetsgraden för både DS och LGS som mycket hög. Patienterna blir 
trots tillgänglig standardbehandling inte anfallsfria och syndromen påverkar alla 
aspekter av vardagslivet. Båda syndromen är förknippade med mentala och fysiska 
handikapp och patienterna har ett stort och ofta livslångt vårdbehov. Samsjuklighet är 
vanligt och patienterna har en kraftigt förkortad livslängd.

• TLV bedömer i enlighet med företaget att det relevanta jämförelsealternativet är ingen 
tilläggsbehandling till standardbehandling.

• TLV bedömer att cannabidiol har en statistiskt säkerställd behandlingseffekt när den 
ges i kombination med klobazam och att effekten är kliniskt relevant. I de kliniska 
studierna minskar anfallsfrekvensen med cirka 40 procent i behandlingsarmarna 
jämfört med placeboarmen hos patienter som samtidigt behandlas med klobazam.

• TLV bedömer den långsiktiga behandlingseffekten av cannabidiol som osäker i och 
med att det saknas information om behandling som sträcker sig längre än tre år.

• TLV bedömer att biverkningar som somnolens/sedering och förhöjda 
leverenzymnivåer kommer resultera i att en del patienter avbryter behandlingen.

• Företaget har kommit in med två kostnadsnyttoanalyser där behandling med Epidyolex 
i kombination med klobazam, jämförs med inget tillägg till standardbehandling för 
patienter med DS och LGS från två års ålder. Enligt företagets beräkningar uppgår 
kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) till cirka 251 000 och 155 000 
kronor för DS och LGS respektive.

• Ansökt pris för Epidyolex är 11 812,00 kronor (AUP) per 100 ml flaska med 10 000 mg 
cannabidiol. Detta ger upphov till årsbehandlingskostnad på cirka 80 000 till 235 000 
kronor för DS och 79 000 till 264 000 kronor för LGS, beroende på vikt.

• TLV bedömer att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen är hög. Den långsiktiga 
effekten är osäker och företaget bedöms ha underskattat kostnaderna för behandling 
med Epidyolex och överskattat eventuella hälsovinster i form av 
livskvalitetsförbättring, behandlingen påverkar inte överlevnaden. Vidare råder det 
osäkerheter hur Epidyolex kommer att användas i klinisk vardag och huruvida 
patienter som inte får eftersträvad effekt kommer att avbryta behandling.

• Baserat på tillgängliga studier och expertutlåtanden bedömer TLV att det är rimligt att 
räkna med en genomsnittlig underhållsdos om 12 mg/kg/dag.

• TLV justerar ett antal antaganden i företagets grundscenarier angående dosering, vikt, 
studie för att skatta livskvalitetsvikter, exklusion av anhörigas påverkan på livskvalitet 
samt kostnader för personlig assistent. I TLV:s analyser uppgår kostnaden per vunnet 
QALY till cirka 1,36 och 1,43 miljoner kronor, för DS och LGS respektive.

• Sammantaget och med hänsyn tagen till människovärdesprincipen och behovs- och 
solidaritetsprincipen bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen inte är 
uppfyllda.
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1 Bakgrund 
Epidyolex har tidigare förskrivits på licens i Sverige. I september 2019 beviljades Epidyolex 
marknadsgodkännande av Europeiska kommissionen genom en central procedur. I och med 
marknadsgodkännandet upphör möjligheten till licensförskrivning. I april 2020 beviljades 
Epidyolex tillfällig subvention enligt 16 a § i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
(dnr 1120/2020). Det innebär att Epidyolex endast subventioneras för patienter som vid 
beslutstillfället redan behandlades med Epidyolex eller med ett licensläkemedel som ersätts av 
Epidyolex. Ett beslut om tillfällig subvention gäller endast till dess ansökan enligt 15 § lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har prövats eller TLV beslutar annat. 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Dravets Syndrom och Lennox-Gastauts syndrom 
Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtad i sin helhet från 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi från 2019 [1]. 

”Epilepsi är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen som kräver regelbunden 
läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Cirka 81 000 personer har diagnosen epilepsi i 
Sverige, enligt det svenska patientregistret. För många är sjukdomen livslång och kan påverka 
livets alla aspekter, och epilepsianfall kan vara en ständig källa till oro för patienter och 
närstående. Barn med epilepsi har ofta problem med inlärning och uppmärksamhet. Vidare 
ökar risken för förtida död för personer som inte blir anfallsfria av läkemedel – personer med 
farmakologiskt terapiresistent epilepsi. Det är också vanligt att ha både epilepsi och en 
psykiatrisk, intellektuell eller motorisk funktionsnedsättning.” 

Dravets syndrom 
År 1978 beskrev den franska barnneurologen Charlotte Dravet ett syndrom hon kallade svår 
myoklonusepilepsi hos små barn ”Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy, SMEI”, numera känt 
som Dravets syndrom [2]. Företaget anger att prevalensen i Europa är tre per 100 000 och i 
Sverige känner man till drygt 70 barn och vuxna med Dravets syndrom (DS) [3].  

Syndromet är genetiskt orsakat och cirka 85 procent av fallen är associerade med en mutation 
i SCN1A-genen som kodar för subenhet 1A i centrala nervsystemets natriumjonkanaler. 
Mutationer har även påvisats i gener som kodar för andra proteiner i nervsystemet. 
Skillnaderna i symtom och svårighetsgrad kan bero på vilka proteiner som är påverkade och i 
vilken utsträckning mutationen påverkar proteinets funktion [3]. 

Barn med Dravets syndrom insjuknar oftast före ett års ålder i feberutlösta kloniska 
(upprepade, rytmiska muskelryckningar) och tonisk-kloniska (ihållande muskelspänningar 
följt av rytmiska muskelryckningar) anfall där medvetandet påverkas [4]. Anfallen är ofta 
långdragna och kan återkomma i serier där barnet inte återfår medvetandet mellan anfallen 
(status epilepticus). För att bryta de långdragna epilepsianfallen kan akutvård behövas [3]. 
Långdragna epilepsianfall kan leda till skador på hjärnan och plötslig oväntad epilepsirelaterad 
död, SUDEP, ”sudden unexpected death in epilepsy”. Risken att drabbas av SUDEP är större 
hos barn med DS än hos dem med andra epilepsisyndrom [3].  

När barnet blir äldre tillkommer andra typer av anfall såsom myoklona (oregelbundna 
muskelryckningar), atypiska absenser (frånvaroattacker) och atoniska (förlorad muskelkraft) 
anfall. Förutom feber kan ökad kroppstemperatur vid exempelvis fysisk ansträngning eller 
varmt bad orsaka anfall men även flimrande ljus och solljus. Majoriteten av barnen utvecklar 
intellektuell funktionsnedsättning, autism och uppmärksamhetsavvikelser [4]. Motoriken 
påverkas och kan ge upphov till såväl ofrivilliga rörelser (ataxi) som problem med talet och 
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förmågan att svälja. Felställningar i rygg (kyfoskolios), höfter och knäna förekommer och 
gången kan bli stel och framåtlutad [4].  
 
I företagets studier benämns de toniska, kloniska, tonisk-kloniska och atoniska anfall 
gemensamt för ”convulsive seizures”. Antalet ”convulsive seizures” ligger till grund för det 
primära effektmåttet i studierna där behandlingseffekten av cannabidiol hos DS patienter 
undersöks.  
 
Lennox-Gastauts syndrom 
LGS beskrevs första gången på 60-talet och i Socialstyrelsens register finns knappt 200 
svenska patienter diagnostiserade med syndromet. Ungefär 75 procent av fallen kan förklaras 
av bakomliggande faktorer, exempelvis hjärnskador, hjärninflammation eller tuberös skleros. 
I de övriga 25 procent av fallen sker insjuknandet vanligtvis senare och orsaken är ofta okänd 
[5]. Patienter med LGS har typiska elektroencefalografi (EEG) -mönster som tillsammans med 
anfallens karaktär används för att ställa diagnos [6]. 
 
Syndromet debuterar vanligtvis i förskoleåldern och innebär en blandning av flera 
anfallstyper. Toniska (ihållande muskelspänningar), atoniska (förlorad muskelkraft) och 
myoklona (oregelbundna muskelryckningar) anfall samt atypiska absenser (frånvaroattacker) 
är vanliga [7]. Karakteristiskt för LGS är dagliga, frekventa toniska anfall [4]. De toniska, 
atoniska och tonisk-kloniska anfallen leder ofta till fall och kan orsaka allvarliga skador. I 
företagets studier benämns de epileptiska anfall som ger upphov till fall gemensamt för ”drop 
seizures”. Antalet ”drop seizures” ligger till grund för det primära effektmåttet i studierna där 
behandlingseffekten av cannabidiol hos LGS patienter undersöks.  
 
Epilepsianfallen som kännetecknar LGS är mycket svårbehandlade och alla patienter utvecklar 
intellektuell funktionsnedsättning och beteendeavvikelser [4]. De vanligaste anfallstyperna 
hos vuxna är generaliserade (stora delar av hjärnan är inblandad) krampanfall och fokala 
(startar i begränsad del av hjärnan) anfall som påverkar medvetandet [7].  
 
Syndromens påverkan på livskvaliteten 
Både DS och LGS är syndrom som påverkar livets alla aspekter och kraftigt sänker den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Många med syndromen behöver tillsyn dygnet runt och 
oförutsägbarheten kring när anfallen kommer är en ständig källa till stress och oro [1]. 
Företaget har uppskattat medellivslängden för personer med DS och LGS till drygt 40 år, vilket 
enligt TLV:s experter är en rimlig uppskattning. Statistik från Socialstyrelsen tyder dock på att 
medellivslängden för patienter med LGS kan vara drygt 50 år. 

2.2 Läkemedlet 
Epidyolex är narkotikaklassat och innehåller den aktiva substansen cannabidiol (CBD) som 
utvinns från växten Cannabis Sativa (marijuana). Läkemedlet fick centralt godkännande av 
Europeiska kommissionen den 19 september 2019. Epidyolex tillhör klassen övriga 
antiepileptika och har ATC-kod N03AX24. 
 
Epidyolex är det första cannabisbaserade läkemedlet som godkänts i USA och det andra som 
godkänts i Sverige. (Sativex för behandling av multipel skleros var det första godkända 
cannabisbaserade läkemedlet i Sverige.) 

 
Epidyolex är avsett att användas som tilläggsbehandling av krampanfall vid Lennox-Gastauts 
syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS), i kombination med klobazam, hos patienter från 
två års ålder. 
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Den exakta verkningsmekanismen för cannabidiol är oklar. Cannabidiols antikonvulsiva 
(kramplösande/anfallslösande) egenskaper förmedlas inte av cannbinoidreceptorerna, 
däremot bidrar bland annat vanilloidrecpetor 1 (TRPV1) och G-protein kopplade receptor 55 
(GPR55) till att minska nervcellernas förhöjda aktivitet [8]. En betydande del av den 
antikonvulsiva effekten verkar uppstå via växelverkan mellan nedbrytningsvägarna av 
cannabidiol och klobazam. När preparaten tas samtidigt höjs nivåerna av den aktiva 
nedbrytningsprodukten N-klobazam i blodet tre till fyra gånger [8].   
 
I kombination med klobazam minskar cannabidiol antalet epilepsianfall hos personer med 
både DS och LGS trots att de bakomliggande biologiska orsakerna till syndromen skiljer sig åt. 
Cannabidiol har en verkningsmekanism som skiljer sig från övriga tillgängliga läkemedel vilket 
kan utgöra en behandlingsfördel för vissa patienter.  
 
Epidyolex innehåller mycket små mängder tetrahydrocannabinol THC (0,1 % av vikten) men 
till skillnad från THC är cannabidiol inte psykoaktivt, vilket betyder att cannabidiol inte ger 
något narkotiskt rus [8]. 

 
Enligt produktresumén ska behandling med Epidyolex initieras och övervakas av en läkare 
med erfarenhet av behandling av epilepsi. Nedanstående rekommenderade dosering av 
Epidyolex oral lösning, 100 mg/ml är hämtad i sin helhet från Epidyolex produktresumé [8]. 
 
”Rekommenderad startdos av cannabidiol är 2,5 mg/kg två gånger dagligen (5 mg/kg/dag) 
under en vecka. Efter en vecka ska dosen ökas till en underhållsdos om 5 mg/kg två gånger 
dagligen (10 mg/kg/dag). Baserat på den enskilda patientens kliniska respons och tolerabilitet 
kan varje dos ökas veckovis i steg om 2,5 mg/kg administrerat två gånger dagligen (5 
mg/kg/dag) upp till den högsta rekommenderade dosen på 10 mg/kg två gånger dagligen (20 
mg/kg/dag).  
 
Vid dosökningar överstigande 10 mg/kg/dag, upp till den högsta rekommenderade dosen på 
20 mg/kg/dag, ska nyttan med behandlingen avvägas mot riskerna för den enskilda patienten 
och riktlinjerna för monitorering följas.” 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 
Både DS och LGS är syndrom med svårbehandlad epilepsi där majoriteten av patienterna inte 
blir anfallsfria trots kombination av flera läkemedel [4]. Flera av läkemedlen har allvarliga 
biverkningar och kombinationsbehandling ökar biverkningsrisken [4]. Läkemedel för 
behandling av epileptiska anfall är generellt sett inte utbytbara då det terapeutiska fönster 
inom vilket god anfallskontroll uppnås ofta är snävt. Det medför att små skillnader mellan 
original och generika kan påverka behandlingseffekten [4]. 
 
Icke-farmakologisk behandling i form av ketogen kost och vagusnervstimulering har god effekt 
hos en del patienter [9]. En fördel med icke-farmakologisk behandling är att den inte 
växelverkar med de läkemedel patienten använder. TLV:s experter lyfter att de finns evidens 
för att kirurgi kan ha god effekt hos patienter med LGS. 
 
För personer med DS och LGS är de epileptiska anfallen bara en del av en komplex 
sjukdomsbild. Förutom kontakt med specialistläkare har familjerna ofta stöd från 
habiliteringen där exempelvis logopeder, specialpedagoger, dietister och psykologer arbetar. 
Kontakten med habiliteringen är för många patienter och deras familj en viktig del i att få en 
så välfungerande vardag som möjligt [10]. Dessutom kan extra hjälp kring tand- och munhälsa 
behövas liksom stöd kring kommunikation. Det är vanligt med samsjuklighet i form av 
exempelvis ADHD och autism och en stor andel av personerna med DS och LGS har svårigheter 
med tal och socialt samspel [6].  
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Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2019 
Nedanstående rekommendationer är hämtade i sin helhet från läkemedelsverkets 
rekommendation; läkemedelsbehandling av epilepsi [4]. De rekommenderade behandlingarna 
är sammanställda i Tabell 1. 
 
Behandlingsrekommendation för DS  
”I första hand rekommenderas valproat med tillägg av klobazam (licensläkemedel). Stiripentol 
kan adderas vid kvarstående fokala anfall, krampanfall och vid status epilepticus. På grund av 
läkemedelsinteraktioner rekommenderas då sänkning av både valproat och klobazam. Klinisk 
erfarenhet finns även för topiramat och ketogen kost som tillägg.” [4] 
 
Behandlingsrekommendation för LGS 
”Utifrån beprövad erfarenhet och på grund av dess breda effekt vid olika anfallstyper 
rekommenderas i första hand att behandling inleds med valproat. Vid behov ges lamotrigin, 
rufinamid eller topiramat som tillägg. Även felbamat (licensläkemedel) kan övervägas som 
tillägg. Vid myoklona anfall kan bensodiazepiner rekommenderas som tilläggsbehandling. 
Även etosuximid, levetiracetam och zonisamid kan prövas som tilläggsbehandling. Terapivalet 
bör styras av vilka anfallstyper som dominerar. Vid eventuell kombinationsbehandling tas 
hänsyn till verkningsmekanismen. Oftast är anfallsfrihet inte möjlig att uppnå. Ibland behöver 
fler än två läkemedel kombineras, vilket innebär en större risk för biverkningar. Vid strukturell 
etiologi bör epilepsikirurgisk åtgärd övervägas. Även icke-farmakologiska 
behandlingsmetoder som ketogen kost och vagusnervstimulering kan övervägas.” [4]  
 
Tabell 1 Sammanfattning av läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för DS och LGS [4].  

 Primär 
behandling Tilläggsbehandling 

 Farmakologisk behandling Icke-farmakologisk behandling 

DS Valproat 
Klobazam 

Stiripentol 
Toiramat 

Ketogen kost  
(mycket fett och 
mycket lite 
kolhydrater) 

Vagusnerv- 
stimulering  

LGS Valproat 

Lamotrigin 
Rufinamid  
Topiramat  
Felbamat  
Bensodiazepiner* 
Etosuximid 
Levetiracetam 
Zonsiamid 

Ketogen kost 
(mycket fett och 
mycket lite 
kolhydrater) 
 

Vagusnerv- 
stimulering 

Kirurgi 
(exempelvis 
corpus 
callosotomi) 
 

DS: Dravets syndrom, LGS: Lennox-Gaustauts syndrom.  
*Klobazam är en av de benzodiazepiner som används för behandling av LGS. 
 
För personer som drabbas av långdragna epileptiska anfall kan akutbehandling med 
exempelvis midazolam eller diazepam bli nödvändigt för att bryta anfallen och förhindra 
skador och plötslig oväntad epilepsirelaterad död, SUDEP [1]. 
 
Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer 2019 
Från socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi framgår att 
läkemedelsbehandling är förstahandsvalet vid epilepsi men att cirka en tredjedel av 
patienterna inte blir anfallsfria av läkemedel. För dessa patienter behöves en avancerad 
utredning där en mer omfattande läkemedelsutprovning genomförs. Om epilepsin konstateras 
vara terapiresistent bör icke-farmakologisk behandling som exempelvis epilepsikirurgi 
övervägas. Riktlinjerna beskriver att sjukvården ofta fokuserar på att nå anfallsfrihet men att 
patienterna även kan behöva hjälp med att hantera psykosociala och kognitiva svårigheter. 
Den medicinska sjukvården kan då kompletteras med insatser från ett multiprofessionellt 
team. I och med att sjukdomen är komplex omfattar epilepsivården många kunskapsområden. 
För vuxna patienter bör följande professioner ingå i teamet: 
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• Neurolog 
• Epilepsisjuksköterska 
• Neuropsykolog och psykolog 
• Kurator 
• Psykiatriker 
• Arbetsterapeut 

För barn och ungdomar bör en barnläkare/specialist i barn- och ungdomsneurologi med 
habilitering och barnpsykiater ingå och även en barnpsykiatriker. Dessutom bör logoped, 
fysioterapeut och specialpedagog ingå i teamet som möter barn och ungdomar. 

 
Epidyolex är en tilläggsbehandling som enligt indikationen används i kombinationen med 
klobazam. Företaget anser att det relevanta jämförelsealternativet till cannabidiol är ingen 
tilläggsbehandling till standardbehandling.  
 
Företaget definierar standardbehandling som farmakologisk behandling eventuellt i 
kombination med ketogen kost, vagusnervstimulering och / eller kirurgi. 
Standardbehandlingen i studierna motsvarar i stor utsträckning den behandling som är 
tillgänglig för svenska patienter med DS och LGS. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer i enlighet med företaget att det relevanta 
jämförelsealternativet är ingen tilläggsbehandling till standardbehandling. 

 
Svårighetsgraden bedöms på en fyrgradig skala; låg, medelhög, hög eller mycket hög. 
Bedömningen görs på gruppnivå och ska relateras till alla andra sjukdomstillstånd. 
 
Både DS och LGS är kroniska syndrom som trots tillgänglig behandling i stor utsträckning 
inskränker vardagen och sänker livskvaliteten för de som drabbas. De flesta med syndromen 
behöver tillsyn dygnet runt och hjälp med i stort sett alla vardagliga aktiviteter. Det medför 
stora påfrestningar för familjen och föräldrarnas möjlighet att arbeta utanför hemmet är 
begränsad. Oförutsägbarheten kring när anfallen kommer uppges vara en ständig källa till 
stress och oro för patienterna och deras familjer. Syndromen är förknippade med mental och 
fysisk utvecklingsstörning och flertalet av de drabbade har ett stort vårdbehov även som vuxna. 
De epileptiska anfallen utgör bara en del av en komplex sjukdomsbild i syndrom som förutom 
patienten även drabbar, föräldrar, syskon och andra anhöriga hårt. 
 
Majoriteten av patienterna får en kombination av flera olika behandlingar men blir trots det 
inte fria från epileptiska anfall [4]. Flera av behandlingarna är dessutom förknippade med 
allvarliga biverkningar. Därmed finns det ett stort behov av ytterligare behandlingsalternativ 
för båda patientgrupperna. Cannabidiol har en verkningsmekanism som skiljer sig från övriga 
tillgängliga läkemedel och det skulle kunna utgöra en fördel för vissa patienter. 
 
De epileptiska anfallen utgör en risk för skador, bestående men och plötslig död. Samsjuklighet 
i exempelvis ADHD och autism är vanligt och av de som har de svårare formerna av syndromen 
dör många redan som barn. Baserat på uppgifter från företaget och Socialstyrelsen uppskattas 
medellivslängden till 40–50 år för båda syndromen men siffran är osäker. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för både DS och LGS som mycket hög. 
Trots tillgänglig standardbehandling blir patienterna inte anfallsfria och syndromen påverkar 
alla aspekter av vardagslivet. Båda syndromen är dessutom förknippade med mentala och 
fysiska handikapp och patienterna har ett stort och ofta livslångt vårdbehov. Samsjuklighet är 
vanligt och patienterna har en kraftigt förkortad livslängd. 
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2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 
Företaget har genomfört flera dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade kliniska 
studier i bland annat USA, Europa, Australien och Israel. I materialet företaget kommit in med 
till TLV ingår fyra korttidsstudier, två fas III studier med patienter med DS (GWPCARE 1 och 
2) och två fas III studier med patienter med LGS (GWPCARE 3 och 4). I underlaget ingår också 
en öppen förlängningsstudie GWPCARE5 som enligt företaget beräknas avslutas i oktober 
2020. De publicerade resultaten från GWPCARE5 företaget kommit in med är från en 
interimsanalys genomförd i november 2016, då mediantiden för deltagandet i studien var nio 
månader. Interimsanalyser av den pågående studien är även genomförda vid 27 månader och 
efter tre år. Patienter som fullföljt någon av studierna GWPCARE1-4 erbjöds att delta i 
GWPCARE5. 
 
Studierna GWPCARE1-5 ingick i ansökan för Epidyolex marknadsgodkännande hos EMA. 
Detaljer över studiernas upplägg och effektmått är sammanställda i Tabell 2. De fyra 
randomiserade studierna nådde sina primära effektmått och flertalet av sina sekundära 
effektmått.  
 
Terminologi 
Både DS och LGS är förknippade med ett stort antal olika typer av epileptiska anfall. I DS-
studierna ligger antalet ”convulsive seizures” till grund för det primära utfallsmåttet och 
definieras som toniska, kloniska, tonisk-kloniska och atoniska anfall. Anfallen kan därmed 
innebära muskelryckningar, muskelspänningar och /eller förlorad muskelkraft [11, 12]. Vi har 
valt att använda termen krampanfall som samlingsnamn för de anfallstyper som ingår i 
”convulsive seizures”. 
 
I LGS-studierna ligger antalet ”drop seizures” till grund för det primära utfallsmåttet och 
definieras som ett epileptiskt anfall som orsakat, eller skulle kunna orsakat att personen ramlar 
eller faller ihop [13, 14]. Vi har översatt termen till droppattack. 
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Tabell 2 Sammanställning av de kliniska studier företaget kommit in med. Studier ligger också till grund för 
marknadsgodkännandet av Epidyolex. 

Studie Dos 
(mg/kg/dag) 

Patienter totalt n / 
Klobazam n, (andel)* Utfall 

Dravets Syndrom (DS)  
2–18 år, ≥ 4 krampanfall under 28-dagar trots ≥ 1 AED** med stabil dos ≥ 4 veckor 

GWPCARE1 
Devinsky et al 
2017 [11] 
 

20 
Placebo  

61 / 40 (66%) 
59 / 38 (64%) 
 
Totalt 120 patienter i  
studien. 

Primärt effektmått: Procentuell minskning av antalet 
krampanfall från baslinjen. 
  
Resultat: Signifikant minskning av krampanfall 
jämfört med placebo. 20 mg: 23% (95% CI, 5–41%, 
P=0,012) 

GWPCARE2 
Miller et al 
2020 [12] 
 

10 
20 
Placebo 

66 / 45 (68%) 
67 / 40 (60%) 
59 / 38 (64%) 
 
Totalt 192 patienter i  
studien. 

Primärt effektmått: Procentuell minskning av antalet 
krampanfall från baslinjen. 
 
Resultat: Signifikant minskning av krampanfall 
jämfört med placebo. 10 mg: 30% (95% CI, 8–46%, 
P=0,01) 20 mg: 26% (95% CI, 3–43%, P=0,03) 

Lennox-Gastauts Syndrom (LGS) 
2-55 år, ≥ 2 droppattacker/vecka under 28-dagar trots ≥ 1AED** med stabil dos ≥ 4 veckor 

GWPCARE3 
Devinsky et al 
2018 [13] 

10 
20 
Placebo  

73 / 37 (51%) 
76 / 36 (47%) 
76 / 37 (49%) 
 
Totalt 225 patienter i  
studien. 

Primärt effektmått: Procentuell minskning av antalet 
droppattacker från baslinjen. 
 
Resultat: Signifikant minskning av droppattacker 
jämfört med placebo. 10 mg: 19% (95% CI, 8–31%, 
P=0,002) 20 mg: 22% (95% CI, 7–35%, P=0,005) 
   

GWPCARE4 
Thiele et al 
2018 [14] 
 
 
 

20 
Placebo 

86 / 42 (49%) 
85 / 42 (49%) 
 
Totalt 171 patienter i  
studien. 

Primärt effektmått: Procentuell minskning av antalet 
droppattacker från baslinjen. 
 
Resultat: Signifikant minskning av droppattacker 
jämfört med placebo. 20 mg: 17% (95% CI, 4–30%, 
P=0,0135) 

Öppen förlängningsstudie för uppföljning av effekt och säkerhet hos DS och LGS patienter som genomgått 
GWPCARE1, -2, -3 eller -4. Resultat från interrimsanalyser november 2016 då mediantiden för deltagande i 
studierna var cirka 9 månader.**** 
GWPCARE5 
Thiele et al 
2019 [15] & 
Devinsky et al 
2019 [16] 

DS 21***  
LGS 23*** 

264 / 180 (68%) 
366 / 188 (51%) 
 
Vid interimsanalysen 
hade totalt 630 patienter 
gått in i studien. 

 
Vid 48 veckor var medianreduktionen i antalet anfall: 

• 44 % för DS-patienter (krampanfall) 
• 60 % för LGS-patienter (droppattacker) 

*Andel patienter som hade Klobazam som del av sin standardbehandling. **AED: ”anti-epileptic drug”, antiepileptiskt läkemedel. 
***Medeldosen patienterna behandlats med fram till genomförandet av interimsanalysen vid 48 veckor. ****Interimsanalyser av 
GWPCARE5 är dessutom genomförda efter 27 månader och efter tre år men de resultaten är inte publicerade. 
 
Metod 
Korttidsstudierna GWPCARE1-4 
De fyra randomiserade fas III-studierna GWPCARE1-4 [11-14] har ett likande upplägg och 
figur 1 visar en schematisk bild av studiedesignen. Studierna inleds med en fyra veckor lång 
observationsperiod. Under observationsperioden skulle patienter med DS uppvisa minst fyra 
krampanfall och patienter med LGS minst två droppattacker per vecka, för att uppfylla 
inklusionskriterierna. Anfallen skulle ske trots att patienten under perioden behandlades med 
en stabil dos av minst ett antiepileptiskt läkemedel.  
 
I studierna på DS ingick barn och ungdomar 2–18 år och i studierna på LGS ingick barn, 
ungdomar och vuxna 2–55 år gamla. I DS-studier var deltagarnas medelålder 9 år och i LGS-
studierna 15 år. Patienter som missbrukade, eller hade missbrukat alkohol eller droger, 
inklusive cannabis, under de senaste tre månaderna var exkluderade från studierna. Patienter 
som behandlats med felbamat de senast 12 månaderna exkluderades också, liksom de patienter 
i LGS-studierna som behandlats med kortikotropiner de senaste sex månaderna. 
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I studierna definieras standardbehandling som den behandling patientgruppen vanligtvis 
behandlas med. I standardbehandlingen ingår flera olika antiepileptiska läkemedel och även 
ketogen kost, vagusnervstimulering och kirurgi. Patienter som uppfyllde inklusionskriterierna 
randomiserades till att få cannabidiol 10 eller 20 mg/kg/dag eller en placebolösning om 
motsvarade volym som ett tillägg till sin standardbehandling, Figur 1. Patienterna som ingick 
i studierna hade ett medianantal av tre antiepileptiska läkemedel. 
 

 
 

Figur 1 Schematisk bild som visar studiedesignen i de randomiserade studierna GWPCARE2 och 3. 
GWPCARE 1 och 4 hade samma upplägg men bara två armar, cannabidiol 10 mg/kg/dag och placeboarmen. 
Samtliga studier inleddes med en fyra veckor lång observationsperiod under vilken baslinjekarakteristika 
fastställdes. Patienter som mötte inklusionskriterierna randomiserades till någon av armarna. Under två 
veckor ökades dosen cannabidiol stegvis och sedan behandlades patienterna med cannabidiol eller 
placebo under 12 veckor. Efter avslutad studie erbjöds patienterna att delta i den öppna 
förlängningsstudien GWPCARE5 [15, 16]. 
 
Observationsperioden utgjorde studiernas baslinje. Anfallsfrekvensen under den 14 veckor 
långa behandlingsperioden jämfördes sedan med anfallsfrekvensen vid baslinjen. Det primära 
effektmåttet i DS-studierna var förändring i antalet krampanfall och i LGS-studierna 
förändring i antalet droppattacker. EMA bedömer de primära effektmåtten som kliniskt 
relevanta [17]. 
 
Tre sekundära effektmått definierades som ”key secondary endpoints”. De analyserades i en 
enligt studieprotokollet fördefinierad ordning för att undvika typ 1 fel. Det vill säga undvika att 
felaktigt dra slutsatsen att behandlingsarmen skiljer sig från placeboarmen [17]. De sekundära 
effektmåtten var: 

• Förändring i det totala antalet epileptiska anfall. 
• Andel patienter som fick en minst 50-procentig reduktion av antalet krampanfall i DS-

studierna och antalet droppattacker i LGS-studierna. 
• Förändring av patientens allmäntillstånd ”overall condition” med hjälp av ”Caregiver 

Global Impression of Change”, CGIC samt ”Subject/Caregiver Global Impression of 
Change” SCGIC.  

CGIC användes då patienten var ett barn eller inte kunde skatta sitt tillstånd själv. SCGI 
användes då patienten kunde skatta sitt tillstånd själv eller med hjälp av vårdgivaren. 
Skattning av allmäntillståndet gjordes på en sjugradig skala som sträckte sig från ”väldigt 
mycket bättre” till ”väldigt mycket sämre”. 
 
Förlängningsstudien GWPCARE5 
Mellan 97 och 100 procent av patienterna som fullföljt någon av studierna GWPCARE1-4 valde 
att gå in i den öppna förlängningsstudien GWPCARE5. GWPCARE5 är en öppen studie och 
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saknar kontrollgrupp. Huvudsyftet med studien är att undersöka säkerhet och tolerabilitet av 
cannabidiol men studien syftar också till att samla information om behandlingseffekten över 
tid. Företaget uppger att studien beräknas avslutas i oktober 2020 och då kommer patienter 
deltagit i studien i upp till tre år. Interimsanalyser av GWPCARE5 har genomförts efter 48 
veckor, 27 månader och efter tre år. Patienterna har påbörjat studien vid olika tidpunkter och 
vid treårsanalysen hade en del patienter deltagit tre år i studien. Studien är deskriptiv och 
ingen formell hypotesprövning har genomförts. 
 
De publicerade studieresultaten företaget kommit in med till TLV är från interimsanalysen 
genomförd vid 48 veckor, i november 2016 [15, 16]. Vid analystillfället hade 68 procent av 
patienterna med DS och 51 procent av patienterna med LGS klobazam som del av sin 
standardbehandling. Andelen patienter som fick klobazam vid analystillfället motsvara i stor 
utsträckning andelarna i GWPCARE1-4. Interimsanalyserna som genomfördes vid 27 månader 
och efter tre år är ännu inte publicerade men företaget har kommit in med resultat på 
behandlingseffekten från analyserna. Det första 12-veckorsblocket, vecka 1–12, som redovisas 
i GWPCARE5 ingick i de dubbelblinda, randomiserade studierna GWPCARE1-4. 
 
Resultat 
Korttidsstudierna GWPCARE1-4 
Samtliga fyra korttidsstudier nådde sina primära effektmått och kunde visa en signifikant 
minskning i antalet krampanfall respektive droppattacker i behandlingsarmen jämfört med 
placeboarmen, Tabell 3.  Sammantaget visade de fyra studierna en medianreduktion i 
anfallsfrekvens om 40–50 procent i behandlingsarmarna jämfört med 15–25 procent i 
placeboarmarna [17]. Resultatet är baserat på hela studiepopulationen, det vill säga på både 
patienter som hade och som inte hade klobazam som del av in standardbehandling. Figur 2 
visar primära effektmåttet för de två studier som jämförde två olika doser av cannabidiol, DS-
studien GWPCARE2 och LGS-studien GWPCARE3 [12, 13]. 
 

 
Figur 2 A. I DS-studien GWPCARE2 minskade antalet krampanfall med 48,7 och 45,7 procent i 
behandlingsarmarna som fick 10 respektive 20 mg/kg/dag cannabidiol. Minskningen av krampanfall är 
signifikant större än i placeboarmen där antalet krampanfall minskade med 26,9 procent [12]. B. I LGS-
studien GWPCARE3 var medianreduktionen av antalet droppattacker 37,2 och 41,9 procent i 
behandlingsarmarna som fick 10 respektive 20 mg/kg/dag cannabidiol. Minskningen av droppattacker är 
signifikant större än i placeboarmen där medianreduktionen av droppattacker var 17,2 procent [13]. 
 
Anfallsfrekvensen vid baslinjen samt under den 14 veckor långa behandlingsperioden för hela 
studiepopulationen är redovisad i Tabell 3.  
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Tabell 3 Antal krampanfall hos DS-patienter och droppattacker hos LGS-patienter vid baslinjen och under 
behandlingsperioden. Anfallstyperna utgör de primära effektmåttet för respektive patientgrupp. 

Studie 
Anfallsfrekvens per 28 dagar*  

IQR, interquartile range (Q1, Q3) 
10 mg/kg/dag 20 mg/kg/dag Placebo 

GWPCARE1 

Vid baslinjen - 12,4  
(6,2 till 28,0) 

14,9  
(7,0 till 36,0) 

Under behandlingsperioden 
 - 5,9  

(3,2 till 17,3) 
14,1  

(4,2 till 31,1) 
Förändring av anfallsfrekvens 
(%) - -38,9 

P=0,0123 -13,3 

GWPCARE2   

Vid baslinjen 13,5  
(6,0 till 31,2) 

9,0  
(6,3 till 21,2) 

16,6  
(7,0 till 51,1)  

Under behandlingsperioden 6,3  
(2,7 till 18,6) 

4,9  
(2,3 till 1,8) 

14,0  
(5,7 till 49,3) 

Förändring av anfallsfrekvens 
(%) 

-48,7 
P=0,010 

-45,7 
P=0,030 -26,9 

GWPCARE3 

Vid baslinjen 86,9  
(40,6 till 190,0) 

85,5  
(38,3 till 161,5) 

80,3  
(47,8 till 148,0) 

Under behandlingsperioden 50,0 
(20,5 till 113,2) 

44,9 
(14,4 till 117,4) 

72,7 
(35,3 till 125,0) 

Förändring av anfallsfrekvens 
(%) 

-37,1 
P=0,002 

-41,86 
P=0,005 -17,2 

GWPCARE4 

Vid baslinjen - 71,4 
(27,0 till 156,0) 

74,7 
(47,3 till 144,0) 

Under behandlingsperioden - 31,4 
(14,4 till 92,0) 

56,3 
(29,7 till 129,3) 

Förändring av anfallsfrekvens 
(%) - -43,9 

P=0,014 -21,8 
- Ingick inte i studien. *Anfallsfrekvensen angiven som medianvärde och spridningen mellan första och tredje kvartilen angiven, 
Q1 till Q3. P-värden för den procentuella skillnaden mellan baslinje och behandlingsperiod är angivna, konfidensintervallet 
intervallet är 95%. 
 
I korttidsstudierna blev ett fåtal patienter helt fria från anfall. I Tabell 4 framgår hur stor andel 
av totala studiepopulationen som blev anfallsfri. 
 
Tabell 4 Andel patienter som blev helt anfallsfria i GWPCARE1-4. 

Studie 10 mg/kg/dag 20 mg/kg/dag Placebo 
GWPCARE1 - 5% 0% 
GWPCARE2 3% 4% 2% 
GWPCARE3 4% 7% 1% 
GWPCARE4 - 6% 0% 

- Ingick inte i studien. 
 
Studierna GWPCARE1-4 visade att behandlingseffekten av cannabidiol var störst hos 
patienter som samtidigt fick klobazam. Hos övriga patienter var behandlingseffekten liten 
eller osäker [17]. Det ledde till att EMA begränsade indikationen av Epidyolex till att vara en 
kombinationsbehandling med klobazam [17]. Företaget har genomfört undergruppsanalyser 
av patienterna som fick både cannabidiol och klobazam och delar av resultaten är 
sammanfattade i Tabell 5. 
  
Tabell 5 Sammanställning av de primära effektmåtten samt de tre viktigaste sekundära effektmåtten. 
Resultaten är från företagets undergruppsanalys av patienter som hade klobazam som del av sin 
standardbehandling i korttidsstudierna GWPCAR1-4. 

 Dravets syndrom 
(DS) 

Lennox-Gastauts 
Syndrom (LGS) 

Effektmått Dos GWPCARE1 GWPCARE2 GWPCARE3 GWPCARE4 
Primära Minskning av 

krampanfall 
jämfört med 
placebo 

10 mg/kg/dag - 37,4% - - 

20 mg/kg/dag 42,8% 30,9% - - 

10 mg/kg/dag - - 29,6% - 
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Minskning av 
droppattacker 
jämfört med  
placebo 

20 mg/kg/dag - - 53,8% 45,7% 

Sekundära Förändring av 
totala antalet  
anfall jämfört 
med placebo 

10 mg/kg/dag - [–––] [–––] - 

20 mg/kg/dag [–––] [–––] [–––] [–––] 

Andel patienter 
med ≥50%  
reduktion av  
anfall 

Placebo 23,7% 36,6% 21,6% 28,6% 

10 mg/kg/dag - *55,6% *40,5% - 

20 mg/kg/dag 47,5% 62,5% 55,6% 54,8% 

Förändring på 
CGIC eller 
S/CGIC-skalan 

Placebo 3,7 3,5 3.5 3,8 

10 mg/kg/dag - 2,6 2,7 2,5 

20 mg/kg/dag 3,1 2,8 2,7 - 
 - Ingick inte i studien. *Värdena är inte statistiskt signifikanta. 
 
Alla effektmått i subgruppsanalysen är statistiskt signifikanta med undantag av 
lågdosgrupperna i GWPCARE2 och 3 då andel patienter med minst 50 procent reduktion av 
anfall analyserades. I GWPCARE2 sågs en inkonsekvens avseende dos-respons. 
Lågdosgruppen fick ett bättre utfall än högdosgruppen när antalet krampanfall och antalet 
totala anfall analyserades, Figur 2A och Tabell 3.  
 
Förlängningsstudien GWPCARE5 
Figur 3 visar behandlingseffekten över tid i företagets öppna förlängningsstudie. Analysen 
omfattar hela patientpopulationen och visar resultatet från den första interimsanalysen som 
genomfördes efter 48 veckor. Analysen har delats in i 12-veckorsblock och i det sista blocket, 
vecka 37–48 ingick 75 patienter med DS och 209 patienter LGS. Medianreduktionen av antal 
krampanfall hos DS-patienter var under de första 12 veckorna 38 procent, Figur 3A. 
Reduktionen kvarstod och var efter 48 veckor 44 procent. Motsvarande siffror för LGS-
patienter var 48 procent efter 12 veckor och 60 procent efter 48 veckor, Figur 3B. För LGS-
patienter avser den procentuella minskningen medianreduktionen av antalet droppattacker.  
 

  
 
Figur 3 Resultat från interimsanalysen av GWPCARE5 då mediantiden för deltagandet i studien var nio 
månader. Analysen avser hela patientpopulationen och för de patienter som var kvar i studien vid 
interimsanalysen kvarstod behandlingseffekten av cannabidiol i 48 veckor. n: antal patienter analysen 
baseras på. WD: ”withdrawals”, antal patienter som lämnat studien under respektive 12-veckorsblock [15, 
16].   
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Företaget har också kommit in med resultat från interimsanalyser av GWPCARE5 genomförda 
vid 27 månader (120 veckor) och vid tre år (168 veckor). Studien pågår fortfarande och 
resultaten är ännu inte publicerade. Resultaten från 27-månadersanalysen används i 
företagets hälsoekonomiska analys. I tabell 6–9 presenteras observationsdata avseende 
behandlingseffekten hos de patienter som hade klobazam som del av sin standardbehandling. 
Det första 12-veckorsblocket ingick i GWPCARE1-4 och har en jämförelse mot placebo viket 
saknas för övriga tidpunkter. Jämförelse mot placeboarmen redovisas inte i tabellerna 6–9 
utan siffrorna avser faktisk förändring från baslinjen.  
 
Under studiens gång valde ett antal patienter att avbryta studien. Företaget uppger att vid 
treårsanalysen hade [––] DS-patienter och [––] LGS-patienter avbrutit studien, vilket 
motsvarar [–] respektive [–] procent av studiedeltagarna. Deltagarna som avbröt studien i ett 
tidigt skede gjorde det huvudsakligen på grund av biverkningar. Deltagarna som avbröt 
studien under senare skeden gjorde det huvudsakligen på grund av att önskad 
behandlingseffekt inte uppnåddes. Enligt företagets uppgifter avbröt mellan [–] och [––] 
procent av deltagarna studien under varje 12-veckorsblock från och med vecka 37. Under 
vecka 1–36 avbröt mellan [––] och [––] procent av deltagarna studien under varje 12-
veckorsblock. Företaget anger att det lägre patientantalet i det sista behandlingsblocket, 157–
168 veckor delvis kan förklaras av att patienterna påbörjat studien vid olika tidpunkter och 
att alla patienter ännu inte deltagit i studien i 168 veckor. 
 
Tabell 6 visar att de långsiktiga effekterna på antalet krampanfall för DS-patienter och antalet 
droppattacker för LGS-patienter bibehålls i upp till tre år. Under det första 12-veckorsblocket 
var medianreduktionen av krampanfall hos DS-patienter [–––] procent och medianreduktionen 
i antalet droppattacker hos LGS-patienter [––] procent. Siffrorna kan jämföras med 
medianreduktionen i placeboarmarna i GWPCARE1-4 under motsvarande tidsperiod som var 
28,3 procent hos DS-patienter och 26,7 procent hos LGS-patienter. Vid treårsanalysen hade 
DS-patienter en medianreduktion av krampanfall om [––] procent och LGS patienter en 
medianreduktion av droppattacker om [––] procent. Den procentuella minskningen i 
anfallsfrekvens ökar från vecka ett till vecka 168 för både DS och LGS patienter. 
 
Tabell 6 Procentuell medianreduktion av antal krampanfall hos DS-patienter och droppattacker hos LGS-
patienter under förlängningsstudien GWPCARE5. 

Veckor sedan 
baslinjen 

DS (n[––]) LGS (n[––]) 
N Utfall N Utfall 

1–12 [–––] [–––] [–––] [–––] 
13–24 [–––] [–––] [–––] [–––] 
25–36 [–––] [–––] [–––] [–––] 
37–48 [–––] [–––] [–––] [–––] 
49–60 [–––] [–––] [–––] [–––] 
61–72 [–––] [–––] [–––] [–––] 
73–84 [–––] [–––] [–––] [–––] 
85–96 [–––] [–––] [–––] [–––] 
97–108 [–––] [–––] [–––] [–––] 
109–120 [–––] [–––] [–––] [–––] 
121–132 [–––] [–––] [–––] [–––] 
133–144 [–––] [–––] [–––] [–––] 
145–156 [–––] [–––] [–––] [–––] 
157–168 [–––] [–––] [–––] [–––] 

Resultaten avser företagets undergruppsanalys av patienter som hade klobazam som del av sin standardbehandling och är 
analyserade per 28 dagarsperiod utan jämförelse mot placebo. 
 
Tabell 7 visar medianreduktionen av det totala antalet epileptiska anfall. För patienter med DS 
var medianreduktionen [–––] procent under det första 12-veckorsblocket. Medianreduktionen 
av anfallen ökar till [–––] procent för de DS-patienter som fortfarande deltar i studien efter 168 
veckor. LGS-patienter uppnår en medianreduktion av totala antalet epileptiska anfall med [––] 
procent under det första 12-veckorsblocket. Minskningen är stabil och bibehålls under hela 
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studieperioden. Efter 168 veckors behandling är medianreduktionen från baslinjen [–––] 
procent. 
 
Tabell 7 Procentuell medianreduktion av totala antal epileptiska anfall under förlängningsstudien 
GWPCARE5.  

Veckor sedan 
baslinjen 

DS (n[–––]) LGS (n[–––]) 
N Utfall N Utfall 

1–12 [–––] [–––] [–––] [–––] 
13–24 [–––] [–––] [–––] [–––] 
25–36 [–––] [–––] [–––] [–––] 
37–48 [–––] [–––] [–––] [–––] 
49–60 [–––] [–––] [–––] [–––] 
61–72 [–––] [–––] [–––] [–––] 
73–84 [–––] [–––] [–––] [–––] 
85–96 [–––] [–––] [–––] [–––] 
97–108 [–––] [–––] [–––] [–––] 
109–120 [–––] [–––] [–––] [–––] 
121–132 [–––] [–––] [–––] [–––] 
133–144 [–––] [–––] [–––] [–––] 
145–156 [–––] [–––] [–––] [–––] 
157–168 [–––] [–––] [–––] [–––] 

Resultaten avser företagets undergruppsanalys av patienter som hade klobazam som del av sin standardbehandling och är 
analyserade per 28 dagarsperiod utan jämförelse mot placebo. 
 
I Tabell 8 redovisas andelen patienter som uppnår en minst 50-procentig reduktion av anfall. 
För DS-patienter avser reduktionen antalet krampanfall och för LGS-patienter avses antalet 
droppattacker. Under det första 12-veckorspblocket uppnår drygt [––] procent av patienterna 
både med DS och LGS en minst 50-procentig reduktion av antalet anfall. Siffrorna kan 
jämföras med de från placeboarmarna i GWPCARE1-4 där motsvarande andel var cirka 28 
procent under samma behandlingsperiod. För de patienter som är kvar i studien efter 168 
veckor har andelen som uppnår en minst 50-procentig minskning av anfallen ökat till [––] 
procent för LGS-patienter och [––] procent för DS-patienter, se Tabell 8 .  
 
Tabell 8 Andel patienter som uppnår en minst 50% reduktion av anfall under förlängningsstudien 
GWPCARE5. För DS-patienter avses reduktion av krampanfall och för LGS-patienter reduktion av 
droppattacker.  

Veckor sedan 
baslinjen 

DS (n[––]) LGS (n[––]) 
N Utfall N Utfall 

1–12 [–––] [–––] [–––] [–––] 
13–24 [–––] [–––] [–––] [–––] 
25–36 [–––] [–––] [–––] [–––] 
37–48 [–––] [–––] [–––] [–––] 
49–60 [–––] [–––] [–––] [–––] 
61–72 [–––] [–––] [–––] [–––] 
73–84 [–––] [–––] [–––] [–––] 
85–96 [–––] [–––] [–––] [–––] 
97–108 [–––] [–––] [–––] [–––] 
109–120 [–––] [–––] [–––] [–––] 
121–132 [–––] [–––] [–––] [–––] 
133–144 [–––] [–––] [–––] [–––] 
145–156 [–––] [–––] [–––] [–––] 
157–168 [–––] [–––] [–––] [–––] 

Resultaten avser företagets undergruppsanalys av patienter som hade klobazam som del av sin standardbehandling och är 
analyserade per 28 dagarsperiod utan jämförelse mot placebo. 
 
Andelen patienter som blir helt anfallsfria redovisas i Tabell 9. Under det första 12-
veckorsblocket uppnådde [––] procent av patienterna med DS anfallsfrihet samt [––] procent av 
LGS-patienterna. För LGS-patienterna stiger andelen till drygt [––] procent under andra 12-
veckorsblocket för att sedan ligga stabilt på drygt [––] procent under 156 veckor. För de DS 
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patienter som deltar i studien i upp till 156 veckor ses en ökning i den andel som når 
anfallsfrihet från   [––] procent till [––] procent. 
 
Tabell 9 Andel DS-patienter som blir helt fria från krampanfall och andelen LGS-patienter som blir helt fria 
från droppattacker under förlängningsstudien GWPCARE5.  

Veckor sedan 
baslinjen 

DS (n[–––]) LGS (n[–––]) 
N Utfall N Utfall 

1–12 [–––] [–––] [–––] [–––] 
13–24 [–––] [–––] [–––] [–––] 
25–36 [–––] [–––] [–––] [–––] 
37–48 [–––] [–––] [–––] [–––] 
49–60 [–––] [–––] [–––] [–––] 
61–72 [–––] [–––] [–––] [–––] 
73–84 [–––] [–––] [–––] [–––] 
85–96 [–––] [–––] [–––] [–––] 
97–108 [–––] [–––] [–––] [–––] 
109–120 [–––] [–––] [–––] [–––] 
121–132 [–––] [–––] [–––] [–––] 
133–144 [–––] [–––] [–––] [–––] 
145–156 [–––] [–––] [–––] [–––] 
157–168 [–––] [–––] [–––] [–––] 

Resultaten avser företagets undergruppsanalys av patienter som hade klobazam som del av sin standardbehandling och är 
analyserade per 28 dagarsperiod utan jämförelse mot placebo. 
 
Biverkningar  
Epidyolex ar ett narkotikum enligt Läkemedelsverkets förteckning II, beroendeframkallande 
läkemedel . Det innebär att särskild receptblankett och förskrivarkod krävs för förskrivning 
av Epidyolex. I FASS-texten uppmanas förskrivare att iaktta största försiktighet vid 
förskrivning av läkemedlet. Enligt produktresumén bör förskrivning av Epidyolex initieras och 
övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av epilepsi [8]. 
 
Den vanligaste orsaken till att patienter avbröt studierna var förhöjda nivåer av 
leverenzymerna serumtransaminaserna alaninaminotransferas, ALAT och/eller 
aspartataminotransferas, ASAT. Ökningen skedde i de flesta fall inom två månader från 
behandlingsstarten och förekom i högst utsträckning hos de patienter som samtidigt 
behandlades med valproat och i viss utsträckning även hos de som fick klobazam [8]. Enligt 
produktresumén ska serumtransaminaser och totalt bilirubin analyseras en, tre och sex 
månader efter behandlingsstart och sedan med jämna mellanrum eller om kliniska 
indikationer uppkommer. Om dosen cannabidiol eller andra läkemedel förändras samt för 
patienter med ökad risk för leverpåverkan ska extra analyser genomföras [8]. 
 
De vanligaste biverkningarna registrerade i GWPCARE1-4 är listade i Tabell 10 TLV noterar 
att andelen patienter som upplevde somnolens/sedering var högre för dem som samtidigt fick 
klobazam, 36 procent för de som fick 10 mg/kg/dag och 41 procent för de som fick 20 
mg/kg/dag jämfört med 10 procent i placebogruppen [8, 11-14]. 
 
Tabell 10 Unders studierna GWPCARE1-4 rapporterades följande biverkningar vara mycket vanliga vilket 
innebär att de drabbar 10 procent eller fler [8, 11-14]. 

Biverkan 10 mg/kg/dag 20 mg/kg/dag Placebo 
Somnolens / Sedering 23% 25% 10% 
    med klobazam* 36% 41% 13% 
Aptitnedsättning 17% 24% 8% 
Diarré 13% 21% 10% 
Feber 17% 15% 12% 
Trötthet 7% 13% 5% 
Kräkningar 7% 13% 10% 
Serumtransaminaser 3x över normalvärdet, ULN** 3% 16% 1% 

*Andelen som upplevde somnolens / sedering i subgruppen som behandlades med klobazam. **UNL: “Upper limit of normal”, 
övre gräns för normalspannet. 
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I förlängningsstudien GWPCARE5 rapporterades förutom samtliga biverkningar i Tabell 10, 
ytterligare, ett antal biverkningar som drabbade minst 10 procent av studiedeltagarna. Dessa 
var krampanfall, luftvägsinfektioner, svullnad i näsa och hals, trötthet och status epilepticus 
[15, 16].  
 
Angående biverkningar har TLV:s experter lämnat följande utlåtande. Både effekt och 
biverkningar av antiepileptiska läkemedel varierar mellan individer och påverkas också av 
patientens ålder. Cannabidiol är sannolikt likvärdig med dagens läkemedel avseende effekt, 
biverkningar och individuellt svar. Bristande behandlingseffekt har i många fall att göra med 
att de tillgängliga läkemedlen har en oacceptabel biverkningsprofil. För patienter med färre 
krampanfall kan biverkningarna bli så pass svåra att de överstiger vinsten av behandlingen. En 
aspekt på osäkerheten kring cannabidiols eventuella långsiktiga biverkningarna är att en del 
patienter har så pass svåra symtom att de långsiktiga biverkningarna blir ovidkommande. 
 
Dödsfall 
Det skedde totalt ett dödsfall i studierna GWPCARE1-4. Patienten hade LGS, behandlades med 
cannabidiol 20 mg/kg/dag och hade inte klobazam som del av sin standardbehandling. 
Dödsfallet orsakades av ”acute respiratory distress syndrome2 (ARDS), ett inflammatoriskt 
tillstånd med respiratorisk svikt. Företaget bedömer inte dödsfallet vara relaterat till 
behandlingen. 
 
Vid interimsanalysen av GWPCARE5 hade fyra personer med LGS och två med DS avlidit. 
Dödsfallen orsakades i fyra fall av epileptiska anfall eller komplikationer knutna till anfallet. 
Ett dödsfall orsakades av respiratorisk svikt och ett fall av septisk chock. Företaget bedömer 
inte att dödsfallen vara relaterat till behandlingen [15, 16]. 
 
TLV:s diskussion 
Företaget har genom sina kliniska studier visat en statistiskt säkerställd behandlingseffekt för 
cannabidiol jämfört med placebo. Effekten uppmättes när cannabidiol gavs som 
tilläggsbehandling till patienter som hade klobazam som del av sin befintliga 
standardbehandling. Studiernas effektmått bedöms av EMA som kliniskt relevanta och TLV:s 
experter anser att behandlingseffekten av cannabidiol är måttlig till mycket god.  
 
Överförbarhet till svenska förhållanden 
Studierna är multicenterstudier genomförda i bland annat USA, Europa, Australien och Israel. 
Enligt TLV:s experter överensstämmer baslinjekarakteristika hos studiepopulationen 
huvudsakligen med den svenska patientpopulationen. Läkemedlen i studiepopulationens 
standardbehandling är i stor utsträckning de läkemedel som svenska patienter behandlas med. 
Därmed anser TLV att studieresultaten sannolikt är överförbara till svenska förhållanden och 
patienter. 
 
Studier på vuxna saknas 
TLV noterar att DS-studierna bara omfattar barn och ungdomar mellan två och 18 år. Företaget 
hävdar att resultaten från barn kan överföras till vuxna och ståndpunkten stöds av TLV:s 
experter. Epidyolex är godkänt för behandling av både barn och vuxna. TLV:s experter 
uppskattar att det finns cirka 30 vuxna med DS i Sverige. Avsaknaden av studier ger en 
osäkerhet kring behandlingseffekten hos vuxna men TLV bedömer att genomslaget blir litet 
och att osäkerheten kan accepteras. 
 
Dosering av läkemedlet 
Det finns flera osäkerheter kring underhållsdosen av cannabidiol. I studieprotokollet 
definierades inte om cannabidiol skulle tas i samband med måltid eller inte trots att 
parametern i hög grad påverkar exponeringen [17]. I de kliniska studierna tilläts ansvarig 
läkare justera dosen cannabidiol om det uppstod biverkningar och det räknades inte som en 
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avvikelse från protokollet [17]. Medeldosen patienter behandlats med vid interimsanalysen av 
GWPCARE5 var 21 mg/kg/dag för patienter med DS och 23 mg/kg/dag för patienter med LGS, 
vilket är betydligt högre än den underhållsdos om 10 mg/kg/dag som rekommenderas i 
produktresumén. Av produktresumén framgår att dosen kan titreras upp till 20 mg/kg/dag för 
patienter där den behandlande läkaren bedömer det som lämpligt [8]. Företaget påtalar att 
GWPCARE5 påbörjades innan resultat avseende dos fanns tillgängliga från GWPCARE1-4.  
 
Det finns ett tydligt samband mellan dos och biverkningsgrad, framförallt somnolens / 
sedering och förhöjda nivåer av serumtransaminaser. Däremot framgår det av GWPCARE2 att 
effektfördelarna med högre dos är inkonsekventa. Det talar för att en lägre dos bör eftersträvas.  
 
Behandlingseffekt och biverkningar på längre sikt 
Resultaten från den öppna förlängningsstudien GWPCARE5 visar att behandlingseffekten av 
cannabidiol kan bibehållas i upp till tre år. För DS- och LGS-patienter som samtidigt 
behandlades med klobazam sågs en drygt [–-]-procentig medianreduktion av antalet 
krampanfall respektive droppattacker under de första 12-veckorna. Vid 27-månadersanalysen 
var medianreduktionen knappt [–––] procent för de patienter som fortfarande ingick i studien. 
Medianreduktionen av krampanfall, droppattacker och totala antalet anfallet ökade under 
studiens gång och var högre efter tre år än under studiens första månader. Även andel patienter 
som blev helt anfallsfria ökade under studieperioden. Trenden skulle kunna bero på att 
patienter som får en god behandlingseffekt stannar i studien och patienter som inte uppnår en 
tillfredställande behandlingseffekt succesivt lämnar studien. 
 
Patienterna i förlängningsstudien GWPCARE5 behandlades med en genomsnittlig dos drygt 
två gånger så hög som den rekommenderade underhållsdosen om 10 mg/kg/dag. Därmed är 
det osäkert hur representativ förlängningsstudien är för patienter som behandlas med 10 
mg/kg/dag. Det saknas studier på i vilken utsträckning behandlingseffekten bibehålls efter tre 
år vilket medför att det finns höga osäkerheter med extrapolering av effekten över ett 
livstidsperspektiv.  
 
Cannabidiols eventuella effekt på anfallsrelaterad mortalitet och hjärnskada är långsiktiga 
parametrar som inte fångas av studierna. Speciellt krampanfallen är kopplade till plötslig 
oväntad epilepsirelaterad död, SUDEP och hjärnskador. Teoretiskt skulle färre krampanfall 
kunna leda till lägre mortalitet och en minskad risk för hjärnskador. Cannabidiol minskar 
anfallsfrekvensen hos patienter med både DS och LGS men samsjuklighet samt mental och 
fysisk utvecklingsstörning kvarstår. 
 
Biverkningarna i förlängningsstudien var i stor utsträckning de samma som i korttidsstudierna 
när cannabidiols säkerhetsprofil utvärderades efter nio månaders behandling. Det saknas 
information om hur långsiktig behandling med cannabidiol påverkar patientgruppen.   
 
Uppföljning av behandlingseffekt 
I företagets hälsoekonomiska analys tillämpar de en stoppregel som innebär att patienter som 
inte når en förbättring om minst 30 procent ska avbryta behandlingen. TLV:s experter betonar 
att utvärdering av behandlingseffekten alltid bör göras och att en 30-procentig minskning av 
anfall är en acceptabel effekt vid svårbehandlad epilepsi. Utvärderingen bör enligt TLV:s 
experter utföras av behandlande neurolog efter förslagsvis sex månader och efter det med 
regelbundna intervall, exempelvis efter 12 och 24 månader. 
 
Det finns flera svårigheter med att i praktiken genomföra en konsekvent uppföljningen av 
behandlingseffekten. Anfallskalendrar där patient eller vårdare noterar anfall över tid är ett 
sätt att utvärdera förändring av en behandling. TLV:s experter framhåller att en den typen av 
rapportering ofta är förknippad med stora felkällor vilket gör resultatet osäkert. Rapportering 
till nationell epilepsiregistret lyfts också av TLV:s experter som önskvärt och där anser de att 
även biverkningsrapportering bör ingå.  
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I och med att uppföljning av behandlingseffekten är förknippad med praktiska svårigheter är 
det osäkert om patienter som inte uppnår en minst 30-procentig förbättring av symtom 
kommer att avsluta behandlingen. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att cannabidiol har en statistiskt säkerställd 
behandlingseffekt när den ges i kombination med klobazam och att effekten är kliniskt 
relevant. I de kliniska placebokontrollerade korttidsstudierna minskar anfallsfrekvensen med 
cirka 40 procent i behandlingsarmarna jämfört med placeboarmen hos patienter som 
samtidigt behandlas med klobazam. I korttidsstudierna minskade anfallsfrekvensen i 
placebogrupperna med 15–25 procent och TLV bedömer att det är osäkert om den 
minskningen kvarstår över tid.  
 
TLV bedömer att behandlingseffekten av cannabidiol kan bibehållas i upp till tre år för 
patienter med både DS och LGS. Vid 27-månadersanalysen av förlängningsstudien 
GWPCARE5 var medianreduktionen av krampanfall [–] procent hos DS-patienter och 
medianreduktionen av droppattacker [–] procent hos LGS-patienter. TLV bedömer att studien 
är förknippad med höga osäkerheter då den är oblindad och saknar kontrollgrupp. Vid 
treårsanalysen hade [–] procent av DS-patienterna och [-–] procent av LGS-patienterna avbrutit 
studien. Det medför osäkerheter kring hur representativ den kvarvarande gruppen är för 
patientpopulationen. 
 
Patienterna i GWPCARE5 behandlades med en genomsnittlig dos drygt två gånger så hög som 
den rekommenderade underhållsdosen om 10 mg/kg/dag. Därmed är det osäkert hur 
representativ förlängningsstudien är för patienter som behandlas med 10 mg/kg/dag.  
 
TLV bedömer liksom företaget att en grupp patienter inte kommer uppnå önskad effekt och 
därmed avslutar behandlingen med cannabidiol. Behandlingen kan även komma att avbrytas 
på grund av biverkningar, exempelvis somnolens/sedering och förhöjda leverenzymnivåer. 
Cannabidiol har en annorlunda verkningsmekanism än övriga tillgängliga antiepileptiska 
läkemedel och TLV bedömer att det kan utgöra en fördel för vissa patienter, både avseende 
effekt och biverkningsprofil. 
 
TLV bedömer att studieresultaten är överförbara till svenska förhållanden och patienter då 
studiepopulationen och deras standardbehandling huvudsakligen överensstämmer med 
svenska patienter. 
 
Vuxna patienter saknades i DS-studierna vilket medför en osäkerhet kring 
behandlingseffekten hos vuxna. Antalet vuxna med DS i Sverige är lågt och TLV bedömer att 
behandlingseffekten på barn är överförbar till vuxna. Därmed bedömer TLV att osäkerheten 
kan accepteras. 
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3 Hälsoekonomi 
Företaget har inkommit med två kostnadsnyttoanalyser. Båda analyserna där behandling med 
Epidyolex utvärderas, i kombination med klobazam, som tillägg till standardbehandling 
jämför med enbart standardbehandling. Den ena analysen avser patienter över två år med 
Dravets syndrom (DS) och den andra avser patienter över två år med Lennox-Gastauts 
syndrom (LGS). 
 
Båda analyserna är baserades på en modell med samma Markovstruktur (se Figur 4). 
Modellerna består av tio hälsostadier som speglar antal fall förknippade med syndromen 
(inklusive död). Hälsostadierna i analysen för DS definieras utifrån det totala antalet 
krampanfall1 per månad och antal dagar fria från krampanfall och de för LGS bestäms utifrån 
det totala antalet droppattacker2 per månad och antal dagar fria från droppattacker.  
 

 
Figur 4 Hälsoekonomisk modellstruktur för DS och LGS 
 
Antaganden och effektdata skiljer sig åt mellan de två analyserna samt intervallen för 
krampanfall (DS) och droppattacker (LGS), vilka är redovisade i Tabell 11. 
 
 

                                                        
1 Krampanfall definieras i studierna som toniska, kloniska, tonisk-kloniska och atoniska anfall. Det vill säga anfall som kan 
innebära muskelryckningar, muskelspänningar och /eller förlorad muskelkraft 
2 Droppattacker definieras som ett epileptiskt anfall som orsakat, eller skulle kunna orsakat att personen ramlar eller faller ihop. 
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Tabell 11 Hälsostadier i den hälsoekonomiska analysen för DS och LGS 
Dravets syndrom Lennox-Gastauts syndrom 

Inga 
krampanfall Inga krampanfall Inga 

droppattacker Inga droppattacker 

≤ 8 
krampanfall 
per månad 

≤ 18 dagar utan krampanfall ≤ 45 
droppattacker 
per månad 

≤ 3 dagar utan droppattacker 
>18 - ≤ 24 dagar utan krampanfall >3 - ≤ 15 dagar utan droppattacker 
>24 dagar utan krampanfall >15 dagar utan droppattacker 

>8 - ≤ 25 
krampanfall 
per månad 

≤ 18 dagar utan krampanfall 45 - ≤ 100 
droppattacker 
per månad 

≤ 3 dagar utan droppattacker 
>18 - ≤ 24 dagar utan krampanfall >3 - ≤ 15 dagar utan droppattacker 
>24 dagar utan krampanfall >15 dagar utan droppattacker 

> 25 
krampanfall 
per månad 

≤ 18 dagar utan krampanfall > 110 
droppattacker 
per månad 

≤ 3 dagar utan droppattacker 
>18 - ≤ 24 dagar utan krampanfall >3 - ≤ 15 dagar utan droppattacker 
>24 dagar utan krampanfall >15 dagar utan droppattacker 

Död 
 
DS patienterna startar i ett av tre hälsostadier:  ≤8 krampanfall per månad, >8 - ≤25 
krampanfall per månad eller >25 krampanfall per månad. Samma gäller för LGS patienterna 
men då i hälsostadierna ≤45 droppattacker per månad, 45 - ≤100 droppattacker per månad 
eller >110 droppattacker per månad. Inga patienter var fria från krampanfall eller 
droppattacker vid baslinjen. 
 
Analysen tar ett livstidsperspektiv över 90 år och varje cykel är tre månader. Under de första 
nio cyklerna kan patienter röra sig mellan hälsostadierna, i Epidyolex-armen. Från cykel tio 
och framåt antas de stanna kvar i det finala hälsostadiet, med undantag för behandlingsavbrott 
eller död. Patienter som får standardbehandling antas stanna i det hälsostadie de befinner sig 
i under cykel ett de efterföljande cyklerna. Alla kostnader och hälsoeffekter diskonteras med 
tre procent. Fördelning av patienter i de olika hälsostadierna finns redovisade i Tabell 12. 
 
Tabell 12 Baslinjekaraktäristika per årsgrupp i den hälsoekonomiska analysen för DS och LGS 

DS: Dravets syndrom, LGS: Lennox-Gastauts syndrom 
 
TLV:s diskussion 
TLV bedömer att det är passande att analyserna har ett livstidsperspektiv i vilka hälsoeffekter 
och kostnader för de kroniska tillstånden DS och LGS fångas. Det primära effektmåttet från de 
kliniska studierna används för att definiera hälsostadierna som fångar både reduktion av anfall 
samt anfallsfria dagar. 
 
Patienterna delades in i grupper baserade på antal anfall per månad. Denna fördelning gjorde 
företaget innan det stod klart att Epidyolex ska tas i kombination med klobazam. Då detta är 
en mindre undergrupp patienter är det oklart om den statistiska styrka som fanns då 
tröskelvärdena definierades kvarstår. TLV noterar även osäkerheter huruvida de olika 
intervallerna reflekterar patientgrupper i kliniska vardag. 
 
Populationen i analysen anses vara representativ för den svenska populationen med DS och 
LGS. TLV:s kliniska experter bekräftar detta.  
 
Företaget uppger att modellen har validerats genom att rådfråga kliniska experter i 
Storbritannien och Sverige. 

Tabellen omfattas av sekretess 
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att den hälsoekonomiska modellen reflekterar 
sjukdomsförloppen för både DS och LGS. TLV bedömer också att det är rimligt att utgå ifrån 
samma modell med anpassningar i intervall för krampanfall och droppattacker beroende på 
om tillståndet är DS eller LGS. Vidare bedömer TLV att det föreligger osäkerheter huruvida de 
olika intervallerna reflekterar patientgrupper i kliniska vardag. 

3.1 Effektmått 

 
Företaget har presenterat effektmått hämtade från fas 3-studierna GWPCARE2 och 
GWPCARE1 för DS, samt GWPCARE3 och GWPCARE4 för LGS. Den öppna 
förlängningsstudien GWPCARE5 låg även till grund för vissa effektmått i de båda analyserna. 
Effektmått inhämtades även från observationsstudier och expertutlåtanden. 
 
Det kliniska effektmåttet som används i modellen är minskning av antalet krampanfall, för DS, 
och droppattacker, för LGS. Företaget menar att patienterna som behandlas med Epidyolex 
får behandlingsrelaterad nytta i form av minskad frekvens att drabbas av krampanfall och 
droppattacker, vilket i sin tur minskar risken för vidare sjuklighet, komplikationer och 
dödlighet. 
 
I den första cykeln är alla patienter fördelade mellan de olika hälsostadierna baserat på data 
från GWPCARE2 och GWPCARE3, för DS och LGS respektive. Cykel två till nio är patienter 
behandlade med Epidyolex distribuerade mellan de olika hälsostadierna baserat på data från 
GWPCARE5. Från cykel tio och framåt stannar patienter i Epidyolex-armen i det finala 
hälsostadiet tills de avbryter behandling eller dör. Patienter i kontrollarmen antas stanna i 
samma hälsostadie som identifierat i cykel ett. 
 
Patienter kan när som helst avbryta behandlingen med Epidyolex. För första cykeln 
inhämtades data från GWPCARE2 för DS, och cykel två till nio från GWPCARE5. Företaget 
antog att tio procent av patienter i hälsostadier med anfall kommer avbyta behandling i 
efterföljande cykler och att de som är utan anfall kommer 0,5 procent avbryta (se Tabell 13). 
Enligt företaget antas då patienterna fortsätta med standardbehandling och blir distribuerade 
i de olika hälsostadierna baserat på fördelningen i slutet av cykel ett i armen för 
standardbehandling. 
 
Tabell 13 Behandlingsavbrott DS och LGS i den hälsoekonomiska analysen 

DS: Dravets syndrom, LGS: Lennox-Gastauts syndrom 
 
Analysen inkluderar en stoppregel vid sex, 12, eller 24 månader vilket innebär att behandling 
med Epidyolex avbryts om patienter inte reducerar sina krampanfall eller droppattacker med 
minst 30 procent (Tabell 14). Patienter som avbryter behandlingen med Epidyolex som en 
konsekvens av stoppregeln flyttas över till standardbehandlingen, enligt samma antagande 
som nämns ovan för patienter som avbryter behandlingen av andra anledningar. 
 
Tabell 14 Stoppregler i den hälsoekonomiska analysen för DS och LGS 
 

Tabellen omfattas av sekretess 
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DS: Dravets syndrom, LGS: Lennox-Gastauts syndrom 
 
Företaget har i grundscenariot antagit att samma mortalitetsrisk för alla hälsotillstånd. Detta 
är enligt företaget ett konservativt antagande då risken för dödsfall kan vara högre hos 
patienter som har fler anfall. Observationsstudier har använts för att estimera 
mortalitetsrisken [18, 19]. 
 
Företaget menar också att patienter i placebo-armen såg en kraftig reducering av sina anfall i 
de kliniska studierna. Då patienter på standardbehandling i modellen är i det hälsostadie som 
identifierats i cykel ett genom hela analysen menar företaget att det finns risk att 
behandlingseffekten överskattas då det är osannolikt att placebo-effekten kvarstår på lång sikt. 
 
TLV:s diskussion 
Det är en liten patientpopulation som ingår i de kliniska prövningarna som ligger till grund för 
övergångssannolikheterna i analyserna. Vidare är det är en undergrupp patienter som tar 
Epidyolex i kombination med klobazam i de kliniska studierna, vilket gör att 
övergångssannolikheterna i modellen är förknippade med osäkerheter. 
 
Cykel nio i analysen motsvarar 27 månader, vilket är perioden det finns data insamlad för i den 
öppna studien GWPCARE5. Från cykel tio och framåt saknas data i dagsläget och det finns 
osäkerheter angående behandlingseffekten över lång sikt.  
 
Effektmått från GWPCARE5 används från cykel två och framåt. Doseringen i GWPCARE5 är 
högre än vad som är antaget i analysen vilket bidrar till osäkerheter. Interimanalysen visar att 
DS-patienter fick i genomsnitt 21 mg per kilo per dag och LGS-patienter fick i genomsnitt 23 
mg per kilo per dag jämfört med företagets analys som använder dosen 10 mg per kilo per dag. 
 
TLV bedömer att det råder osäkerheter kring Epidyolex effektfördelar på vuxna patienter då 
det saknas studier på denna population för DS. TLV:s kliniska experter menar att resultaten 
från fas III-studierna på barn är överförbara på vuxna med DS. 
 
Det är oklart hur påverkan av uteblivna doser påverkar effekten av Epidyolex. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att storleken på effektfördelarna med behandling av 
Epidyolex är förknippad med höga osäkerheter. Doseringen som används i analysen är inte 
densamma som noterats i studien GWPCARE5, vilken övergångssannolikheter har inhämtats 
från för alla cykler, förutom den första.  
 
TLV bedömer att det råder osäkerheter kring den långsiktiga effekten. Det finns höga 
osäkerheter med extrapolering av effekten vilken kvarstår från cykel tio och framåt, då det 
saknas långtidsdata efter 27 månader. 
 
TLV bedömer att det är osäkert huruvida patienter som inte uppnår eftersträvad 
behandlingseffekt i den kliniska vardagen kommer att avbryta behandling med Epidyolex, vid 
sex månader. Detta antagande får mycket stor påverkan på resultatet av de hälsoekonomiska 
analyserna. TLV justerar detta antagande i en scenarioanalys. 

Tabellen omfattas av sekretess 



 

22 
Dnr 1076/2020  

 
I den hälsoekonomiska analysen har företaget inkluderat data på hälsorelaterad livskvalitet för 
patienterna och patienternas anhöriga. Företaget har inkommit med flera studier som 
estimerar livskvalitetsvikter för patienter med DS och LGS och för dess anhöriga. Studierna 
skattar livskvalitetsvikter med hjälp av metoderna visual analog scale, VAS, och time trade-off, 
TTO. 
 
VAS-studien 
Företaget inkom initialt med två vinjettstudier för DS och LGS i vilka livskvalitet skattades med 
hjälp av en VAS-skala av deltagare i Storbritannien. För DS deltog totalt åtta patienter med 
epilepsi och 20 anhöriga till patienter med DS. För LGS deltog totalt 11 patienter med epilepsi 
och 19 anhöriga till patienter med LGS. Företaget menar att de var bättre lämpade än 
normalbefolkningen att skatta livskvalitet för denna patientgrupp. Vinjettstudierna skattar 
livskvalitetsvikter för 23 hälsotillstånd som är associerade med de nio hälsostadierna i den 
hälsoekonomiska analysen. Den hypotetiska patienten som beskrivs är 11 år. Företaget menar 
att livskvaliteten inte skiljer sig åt mellan yngre och äldre barn. 
 
TTO-studien 
Företaget har under ärendeutredningens gång, juli 2020, inkommit med en TTO-studie som 
estimerar livskvalitetsvikter för patienter med DS och LGS, samt för dess anhöriga. Totalt 
deltog 200 personer från normalbefolkningen i Storbritannien (n=150) och Sverige (n=50).  
Företaget uppdaterade sitt grundscenario med dessa vikter. 
 
TTO-studien inkluderade 24 hälsostadier, tolv för varje syndrom, och fångade både nivå av 
frekvens av anfall och antal dagar utan anfall. För de hälsostadier som inte inkluderades 
räknades livskvalitetsvikter fram genom ett genomsnitt av de två mest närliggande 
hälsostadierna. Den hypotetiska patienten som beskrivs är 10 år. 
 
Livskvalitetsvikter som företaget har inkommit med för den hälsoekonomiska analysen för 
patienter med DS och LGS samt för deras anhöriga presenteras i Tabell 15 och Tabell 16. 
 
Tabell 15 Livskvalitetsvikter för patienter med DS 

DS: Dravets syndrom, TTO: time trade-off, VAS: visual analog scale 
*Detta hälsostadie är inte möjligt. 
 
Tabell 16 Livskvalitetsvikter för patienter med LGS 

LGS: Lennox-Gastauts syndrom, TTO: time trade-off, VAS: visual analog scale 
*Detta hälsostadie är inte möjligt. 

Tabellen omfattas av sekretess 
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**I Verdian 2008 [20] beskrevs det allvarligaste hälsostadiet som 21–28 anfall per vecka (livskvalitetsvikt 0,39), vilket motsvarar 
cirka 84-112 anfall per 28 dagar. Följande hälsostadier definieras av en minskning av <50% av anfall, >=50% och <75% av anfall 
och >=75% reduktion av anfall.  
 
Företaget validerade sina studieresultat av VAS-studien genom att jämför dem med de från 
studierna av Verdian 2008 och Clements 2013 [20, 21] och menade att resultaten låg i linje 
med varandra. 
 
Företaget antog samma livskvalitetsförluster för DS och LGS. Alla biverkningar antas ha en 
förlust på [----] som varar i en cykel i den hälsoekonomiska analysen. Data på 
livskvalitetsförluster är inhämtade från en observationsstudie [22]. 
 
I företagets grundscenarier inkluderas livskvalitetsförluster för två anhöriga. Antagandet att 
två vuxna bör inkluderas är baserat på utlåtanden från företagets anlitade experter. I 
känslighetsanalyser justerar företaget antagande till att inkludera en och tre anhöriga. 
 
TLV:s diskussion 
Patientpopulationen med DS och LGS består i stort sett av barn. De yngsta barnen och de med 
mentala och fysiska handikapp har svårt att delta i studier för att skatta sin livskvalitet. Det 
finns också begränsningar med att låta vuxna vara proxy för att skatta hur barnsjukdomar 
påverkar livskvalitet. Hur hälsa påverkar barns dagliga aktiviteter kan uppfattas olika av barn 
och vuxna samt kan skilja sig åt i stor grad mellan olika åldrar. 
 
De kliniska studierna av Epidyolex mätte inte livskvalitet med något instrument som kan 
användas i hälsoekonomiska analyser. Företaget har istället gjort vinjettstudier för att skatta 
livskvalitetsvikter och validerar resultaten jämfört med observationsstudier av Verdian 2008 
och Clements 2013 på LGS-populationen [20, 21]. TLV bedömer att vinjettstudierna kan 
användas över Verdian 2008 då det möjliggör att den hälsoekonomiska analysen kan fånga 
livskvalitetspåverkan när patienter minskar antal dagar med krampanfall. De hälsostadier som 
värderas i Verdian 2008 är inte desamma som i företagets vinjettstudier vilket försvårar en 
jämförelse. 
 
TLV bedömer att TTO-metoden generellt sett är en bättre metod jämfört med VAS för att skatta 
livskvalitetsvikter. TLV anser att det finns osäkerheter kring huruvida vuxnas skattning av 
barns livskvalitetsvikter med hjälp av en TTO-metod är representativa för hur barn värderar 
livskvalitet då barn och vuxna värderar tid olika.  
 
TLV bedömer att LGS inte är ett svårare sjukdomstillstånd än DS. TTO-studiens resultat tyder 
på att LGS-patienter skulle ha större påverkan på livskvaliteten, vilket TLV bedömer är 
inkonsekvent. 
 
TLV håller med företaget att beskrivning av de olika hälsostadierna i vinjetterna kan ha 
påverkat hur deltagarna i studierna värderar de olika hälsostadierna för patienter med DS och 
LGS. Företaget menar att en mer detaljerad beskrivning av hälsostadierna var inkluderad i 
TTO-studien vilket kan ha varit en bidragande faktor till att studien resulterade i lägre 
livskvalitetsvikter. 
 
Vidare är det inte patienter med DS och LGS som har deltagit i vinjettstudierna. Företagets 
VAS-studie inkluderade patienter med epilepsi. Patienter anpassar sig ofta till hälsostadier och 
när andra estimerar deras hälsotillstånd finns det en risk att de överskattar påverkan på 
livskvaliteten. TLV föredrar värderingar skattade av patienter. 
 
Företaget gör antagandet att de som avbryter behandling med Epidyolex flyttas över till 
standardbehandling enligt fördelningen som observerats vid slutet av cykel ett i denna arm. 
Det är osäkert om det är ett lämpligt antagande då de flesta som avbryter behandlingen är i 
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hälsostadier med höga antal av anfall. TLV bedömer att företaget överskattar QALY-vinsten 
för patienter som avbryter behandling med Epidyolex. 
 
TLV:s bedömning: TLV bedömer att livskvalitetsvikter för patienter med DS och LGS är 
förknippade med mycket höga osäkerheter, vilket har stor betydelse för resultatet i den 
hälsoekonomiska analysen av patientpopulationen med LGS. Nyttan med behandling med 
Epidyolex påverkar i första hand livskvaliteten och inte överlevnaden. Det saknas 
livskvalitetsdata från kliniska studierna på området och livskvalitetsvikter är skattade med 
olika metoder i vinjett-studier.  
 
TLV bedömer att VAS-studien som initialt ingick i företagets grundscenario är lämplig att utgå 
ifrån i TLV:s grundscenario. Detta för att resultatet i studien ligger mest i linje med 
livskvalitetsvikter estimerade i andra studier för patienter med DS och LGS. TLV bedömer att 
det är lämpligt att inkludera livskvalitetsvikter för patienter inhämtade med TTO-studien i sina 
känslighetsanalyser. Då källan för livskvalitetsvikter ändras påverkas resultatet av analysen 
som inkluderar LGS-patienter i stor grad, men QALY-vinsten för patienter med DS påverkas 
knappt vid denna justering. 
 
TLV har valt att exkludera anhörigas livskvalitet i TLV:s grundscenario, men bedömer att 
påverkan på livskvalitet för anhöriga är lämplig att inkluderas i TLV:s känslighetsanalyser. Det 
är till fördel för behandlingsalternativet Epidyolex att inkludera denna data i de 
hälsoekonomiska analyserna. 

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

3.2.1 Kostnader för läkemedlet 
Dosering i den hälsoekonomiska analysen är beräknad enligt produktresumén. 
Rekommenderade startdos för Epidyolex är 2,5 mg per kilo två gånger dagligen (5 mg/kg/dag), 
i en vecka. Dosen ökas sedan till 5 mg per kilo två gånger dagligen (10 mg/kg/dag). Dosen kan 
ytterligare justeras upp veckovis med 2,5 mg per kilo två gånger om dagen till den maximala 
dosen 10 mg per kilo kroppsvikt två gånger dagligen (20 mg/kg/dag). Företaget har i sin analys 
utgått från dosen 10 mg per kilo per dag. 
 
Ansökt pris för Epidyolex är 11 812,00 kronor (AUP) per 100 ml flaska med 10 000 mg 
cannabidiol. I företagets grundscenario uppgår behandlingslängden till 4,4 år för DS och 4,1 
år för LGS. Läkemedelskostnaderna för Epidyolex finns redovisade i Tabell 17. 
 
Tabell 17 Läkemedelskostnad för Epidyolex, patienter med DS och LGS, dosering 10 mg/kg/dag 

Kostnad 
per 
förpackn
ing 
(AUP) 

Kostn
ad 
per 

mg/ml 
(AUP) 

Antal 
mg/ml 

per 
dag 

Ålder 
(år) 

Genomsnittsv
ikt (kg) Kostnad per dag (kr) Kostnad per år (kr) 

DS LGS DS LGS DS LGS 

11 812,00 1,18 10 mg 

2–5 [----] [----] [-----] [-----] [--------] [--------] 
6–11 [----] [----] [-----] [-----] [---------] [---------] 

12–17 [----] [----] [-----] [-----] [---------] [---------] 
18–55  [----] [----] [-----] [-----] [---------] [---------] 

DS: Dravets syndrom, LGS: Lennox-Gastauts syndrom 
Uträknat av TLV. 
 
Företaget har inte tagit hänsyn till administreringskostnader och kostnader som uppstår vid 
patientmonitorering. Fördelning av läkemedel för patienter som får standardbehandling är 
baserad på baslinjedata för patienter som fick klobazam i de kliniska studierna GWPCARE1 
och GWPCARE 2 för DS, samt GWPCARE 3, GWPCARE 4 för LGS. 
 
Användning av andra läkemedel skiljer sig inte åt mellan armarna. 
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Företaget har presenterat årliga vårdkostnader och resursutnyttjande, vilka finns redovisade i 
Tabell 18. Resursutnyttjandet skiljer sig åt mellan DS och LGS och finns redovisat i Tabell 19. 

Tabell 18 Enhetskostnader i de hälsoekonomiska analyserna för DS och LGS 
Besök <12 år ≥12 år Källa 
Sjuksköterska 1 544 1 544 Södra sjukvårdsregionen, 2019. Besök 

annan HS personal. BVSVB01 

Barnneurolog (≤ 12 år)/ 
Neurolog (≥ 12 år) 3 844 2 957 

Södra sjukvårdsregionen, 2019.  
Läkarbesök barn (3844), Neurologi. 
Läkarbesök. Återbesök (2957) 

Barnläkare 3 844 - Södra sjukvårdsregionen, 2019. 
Läkarbesök barn  

Akutvård 2 998 2 998 Södra sjukvårdsregionen, 2019. 
Läkarbesök. Akutmottagning  

Sjukhusvård – Allmän 
vårdavdelning 8 989 7 044 Södra sjukvårdsregionen, 2019. VD010. 

‘Barnmedicin’ och ‘Neurologi’. 

Sjukhusvård – 
Intensivvårdsavdelning 7 449 7 499 

Södra sjukvårdsregionen, 2019. VDMAV. 
Omvårdnadsdag akutavdelning. Samma 
antaganden för båda årsgrupperna. 

Personlig assistans 304 304 Timbelopp för assistansersättning år 2020. 
Försäkringskassan  

Räddningsmedicinering 
(buccal och midazolam) 239 239 Antagen genomsnittlig dos: 7,5 mg 

(Buccolam SPC). Apoteket.se  
* Alla kostnader är redovisade i 2019 års prisnivå, förutom timbelopp för personlig assistans som motsvarar år 2020 prisnivå.

Tabell 19 Årlig resursutnyttjandet för DS och LGS patienter 

DS: Dravets syndrom, LGS: Lennox-Gastauts syndrom 

Företaget har inte inkluderat mortalitetskostnader förknippade med plötsligt oväntat dödsfall 
i epilepsi (SUDEP). Företaget baserar detta antagande på att dessa dödsfall inte kommer att 
vara förknippade med någon resursanvändning. Vid icke-SUDEP antar företaget en kostnad 
på cirka 3 000 kronor för ett besök på akutmottagning och en kostnad på cirka 52 000 kronor 
för sju dagar av intensivvård. Samma antagande gäller för DS och LGS, och mellan 
åldersgrupper. 

Företaget har inkluderat kostnader som uppstår vid biverkningar i samband med användning 
av Epidyolex. Företaget bedömde dock att biverkningarna inte är resurskrävande och har med 
anledning av det inkluderat kostnader för ett besök hos en specialistsjuksköterska. 

Företaget har inte inkluderat indirekta kostnader i den hälsoekonomiska analysen. 

TLV:s diskussion 
Företaget har i sin analys utgått från dosen 10 mg per kilo per dag. En grupp patienter kommer 
med stor sannolikhet att öka dosen av Epidyolex. Företaget har i sina känslighetsanalyser 
beskrivit att 10 till 20 procent kan komma att öka dosen och justerat detta antagande till 11 och 
12 mg per kilo per dag. 

Tabellen omfattas av sekretess 
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Företaget har i sina analyser använt patienternas medianvikt och har på TLV:s begäran 
inkommit med den genomsnittliga vikten för patienter i de olika åldersgrupperna, vilken är 
något högre än medianvikten. Årskostnaden för behandling med Epidyolex är cirka 80 000 till 
235 000 kronor baserat på genomsnittsvikt för patienter med DS och 79 000 till 264 000 
kronor baserat på genomsnittsvikt för patienter med LGS. Beräkningen är baserad på 
underhållsdosen 10 mg per kilo kroppsvikt per dag. 

Företaget inkluderade kostnader förknippade med personlig assistans, som betalas ut av 
Försäkringskassan för alla patienter. Enligt TLV:s kliniska experter är det osannolikt att 
behovet av personlig assistens påverkas av huruvida en patient som har DS eller LGS 
behandlas med Epidyolex. Däremot menar TLV:s anlitade expert att om en patient blir helt 
anfallsfri under lång tid skulle det kunna påverka behovet av personlig assistent då skaderisken 
vid dessa anfall minskar. 

Företaget tar inte hänsyn till extra monitoreringskostnader förknippade med Epidyolex. TLV 
bedömer att det finns skillnad i hur läkemedlen monitoreras då patienter enligt 
produktresumén ska monitoreras för serumtransaminaser och totalt bilirubin under första, 
tredje och sjätte månaden av behandling. Detta ska även ske vid ökad dos av Epidyolex, för 
patienter som tar valproat och de som har förhöjda ALAT- eller ASAT-koncentrationer vid 
baslinjen (se sektion 2). 

TLV anser att företaget har underskattat kostnader vid biverkningar då enbart kostnader för 
specialistsjuksköterska är inkluderade i företagets analys. Det finns också höga osäkerheter 
hur detta kan komma att förändras på lång sikt. 

TLV bedömer att övriga kostnader företaget använder sig av i sina analyser förefaller vara 
rimliga. 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att kostnader förknippade med behandling av Epidyolex 
är underskattade. Det råder höga osäkerheter kring doseringen av Epidyolex om 10 mg per kilo 
kroppsvikt och dag. Läkemedelskostnaderna har stor betydelse för resultatet i den 
hälsoekonomiska analysen. TLV bedömer att det finns en risk att kostnaderna underskattas 
om en dosering om 10 mg per kilo per dag används i den hälsoekonomiska analysen och 
justerar detta i TLV:s grundscenario. 

TLV bedömer att det är bättre lämpat att använda medelvikt än medianvikt för att beräkna 
doseringen i den hälsoekonomiska analysen då det annars finns risk att doseringen 
underskattas, och därmed också kostnaderna. 

TLV bedömer att det råder osäkerheter kring kostnader för personlig assistans och att det 
saknas evidens som visar på ett minskat behov vid färre anfall. Vidare bedömer TLV att 
företaget har underskattat kostnader för monitorering vid behandling med Epidyolex då det 
finns risk för förhöjda levervärden. 
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Resultat 
I företagets och TLV:s analyser utvärderas behandling med Epidyolex i kombination med 
klobazam som tillägg till standardbehandling jämfört med enbart standardbehandling för 
patienter med Dravets Syndrom (DS) eller Lennox-Gastauts syndrom (LGS), från två års ålder. 
Företagets grundscenario redovisas i stycke 3.3 och företagets känslighetsanalyser finns i 
stycke 3.3.3. I företagets grundscenarier uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat 
levnadsår (QALY) till cirka 251 000 kronor för DS och cirka 155 000 kronor för LGS. 
 
TLV:s grundscenarier redovisas i stycke 3.4 och känslighetsanalyserna redovisas i stycke 3.4.3. 
TLV uppskattar att kostnaden per vunnet QALY är cirka 1,36 miljoner kronor för DS och cirka 
1,43 miljoner kronor för LGS när behandling med Epidyolex i tillägg till standardbehandling 
jämförs med standardbehandling. 

3.3 Företagets grundscenarier 
Antaganden i företagets grundscenarier skiljer sig inte åt mellan DS och LGS. De kliniska 
effektmåtten som används i modellerna skiljer sig dock åt mellan de två syndromen och är 
minskning av krampanfall (för DS) och droppattacker (för LGS). De centrala antagandena i 
analyserna är rapporterade tillsammans för de båda syndromen nedan, 3.3.1. 

 
Företaget har gjort följande antaganden i den hälsoekonomiska analysen: 

• Alla patienter behandlas med 10 mg per kilo per dag, enligt rekommenderad 
underhållsdos i produktresumén. 

• Patienter som behandlas med Epidyolex är efter cykel nio kvar i samma hälsostadie 
efterföljande cykler. 

• Patienter som får standardbehandling är kvar i samma hälsostadie som i cykel ett, i 
efterföljande cykler. 

• Enbart patienter som behandlas med Epidyolex antas kunna avbryta behandling. Om 
behandling med Epidyolex avslutas antas den inte kunna påbörjas igen.  

• Effektfördelar av behandling med Epidyolex antas avslutas direkt då patienter avbryter 
behandlingen. 

• Risken att avbryta behandlingen för patienter som inte upplever några krampanfall 
antas vara 0,5%.   

• En stoppregel vid sex, 12, och 24 månader gör att behandling med Epidyolex avbryts 
om patienter inte uppnått åtminstone 30 procents reducering av krampanfall / 
droppattacker jämfört med baslinjen. 

• Oönskade händelser antas enbart inträffa upp till och med cykel nio. 
• Patienter som upplever ett större antal krampanfall / droppattacker antas ha högra 

vårdkostnader än de med förre krampanfall / droppattacker. 
• Behovet av personlig assistans och kostnader förknippade med detta antas för samtliga 

patienter. 

 
Dravets syndrom 
Resultatet av företagets hälsoekonomiska analys av behandling med Epidyolex i tillägg till 
standardbehandling jämfört med enbart standardbehandling. I företagets grundscenario 
vinner patienter och anhöriga [---] QALYs jämfört med standardbehandling. Den 
inkrementella kostnaden uppgår till cirka [-------] kronor. Sammantaget uppgår kostnaden per 
vunnet QALY till cirka 251 000 kronor. Tabell 20 redovisar resultatet i företagets 
grundscenario för DS. 
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Tabell 20 Resultat i företagets grundscenario för DS 
Epidyolex Standard- 

behandling 
Skillnad 

(ökning/ minskning) 
Läkemedelskostnad [----------] [----------] [----------] 
Övriga sjukvårdskostnader [----------] [----------] [----------] 
Kostnader oönskade händelser [----------] [----------] [----------] 
Överlevnadskostnader (non SUDEP) [----------] [----------] [----------] 

Kostnader, totalt [----------] [----------] [----------] 

Levnadsår (LY) [----------] [----------] [----------] 
QALYs för patienter [----------] [----------] [----------] 
QALY-förlust för anhöriga [----------] [----------] [----------] 
Totalt antal QALYs [----------] [----------] [----------]  

Kostnad per vunnet QALY 251 407 kr 
DS: Dravets syndrom, SUDEP: Sudden unexpected death in epilepsy (plötslig oväntad epilepsirelaterad död), QALYs: 
kvalitetsjusterade levnadsår.

Lennox-Gastauts syndrom 
Resultatet av företagets hälsoekonomiska analys av behandling med Epidyolex i tillägg till 
standardbehandling jämfört med enbart standardbehandling. I företagets grundscenario 
vinner patienter och anhöriga [----] QALYs jämfört med standardbehandling. Den 
inkrementella kostnaden uppgår till cirka [----------] kronor. Sammantaget uppgår kostnaden 
per vunnet QALY till cirka 155 000 kronor. Tabell 21 redovisar resultatet i företagets 
grundscenario för LGS. 

Tabell 21 Resultat i företagets grundscenario för LGS 
Epidyolex Standard- 

behandling 
Skillnad 

(ökning/ minskning) 
Läkemedelskostnad [----------] [----------] [----------] 
Övriga sjukvårdskostnader [----------] [----------] [----------] 
Kostnader oönskade händelser [----------] [----------] [----------] 
Överlevnadskostnader (non-SUDEP) [----------] [----------] [----------] 

Kostnader, totalt [----------] [----------] [----------] 

Levnadsår (LY) [----------] [----------] [----------] 
QALYs för patienter [----------] [----------] [----------] 
QALY-förlust för anhöriga [----------] [----------] [----------] 
Totalt antal QALYs [----------] [----------] [----------]  

Kostnad per vunnet QALY 155 371 kr 
LGS: Lennox-Gastauts syndrom, SUDEP: Sudden unexpected death in epilepsy (plötslig oväntad epilepsirelaterad död), QALYs: 
kvalitetsjusterade levnadsår. 

Dravets syndrom 
Företaget har varierat enskilda parametrar i deterministiska känslighetsanalyser. Antal 
anhöriga vars livskvalitetspåverkan inkluderas får störst påverkan på resultatet (en anhörig: [-
----] kronor, tre anhöriga: [--------] kronor) följt av justerad diskonteringsränta för 
hälsoeffekter (0 procent: [-------] kronor, 5 procent: [-------] kronor) och kostnader (0 procent: 
[-------] kronor, 5 procent: [-------] kronor). Vidare visar företagets deterministiska 
känslighetsanalyser att resultatet är känsligt då antaganden om dosering och kostnader för 
personlig assistent justeras. 

Företaget har även inkommit med scenarioanalyser vilka redovisas i Tabell 22. 
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Tabell 22 Scenarioanalyser för DS-patienter 

DS: Dravets syndrom, SUDEP: Sudden unexpected death in epilepsy (plötslig oväntad epilepsirelaterad död), QALYs: 
kvalitetsjusterade levnadsår. 
 
Ökad dos av Epidyolex antas inte påverka inte QALY-vinsten, enbart kostnader ökar vilket 
leder till en högre kostnad per vunnet QALY. 
 
Lennox-Gastauts syndrom 
Företaget har varierat enskilda parametrar i deterministiska känslighetsanalyser. Liksom för 
patienter med DS har antal anhöriga vars livskvalitetspåverkan inkluderas störst påverkan på 
resultatet (en anhörig: [-------] kronor, tre anhöriga: [--------] kronor) följt av justerad 
diskonteringsränta för hälsoeffekter (0 procent: [-------] kronor, 5 procent: [-------] kronor). 
Andra parametrar som får stor påverkan på resultatet inkluderar: patienternas vikt, 
diskonteringsränta för kostnader och antaganden om dosering efter den första cykeln. 
 
Företagets scenarioanalyser för LGS-patienter redovisas i Tabell 23.  
 
Tabell 23 Scenarioanalyser för LGS-patienter 

LGS: Lennox-Gastauts syndrom, SUDEP, Sudden unexpected death in epilepsy (plötslig oväntad epilepsirelaterad död), QALYs: 
kvalitetsjusterade levnadsår. 

3.4 TLV:s grundscenario 
TLV bedömer att det råder mycket hög osäkerhet i företagets grundscenarier för DS och LGS. 
Klinisk evidens är bristfällig och flera parametrar bygger på antaganden. I denna sektion 
redovisas TLV:s analyser i vilka flera parametrar är justerade. Kostnaden per vunnet QALY 
uppgår i TLV:s grundscenario till cirka 1,36 och 1,43 miljoner kronor, för DS respektive LGS. 
 
Företaget har i sitt grundscenario antagit att alla patienter behandlas med underhållsdosen på 
10 mg per kilo per dag, vilket motsvarar den lägsta dosen i intervallet som finns i 
produktresumén. Maxdosering enligt produktresumén är 20 mg per kilo per dag. Enligt TLV:s 
kliniska expert är det sannolikt att patienter med DS och LGS kommer att få en högre 
underhållsdos än 10 mg per kilo per dag. TLV bedömer liksom företaget resonerade i sina 
scenarioanalyser att 10–20% av patienterna kan komma att justera sin dos upp till maxdosen 
20 mg per kilo per dag. Därför justerar TLV doseringen av Epidyolex till 12 mg per kilo per dag 
i sina grundscenarier. TLV testar alternativa estimat gällande doser i sina känslighetsanalyser. 
 

Tabellen omfattas av sekretess 

Tabellen omfattas av sekretess 
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TLV justerar vikten vid behandlingsstart till att motsvara den genomsnittliga vikten i studierna 
GWPCARE1 och GWPCARE2 för DS, och studierna GWPCARE3 och GWPCARE4 för LGS. 
Företaget använde medianvikten i sitt grundscenario. 
 
Det finns mycket stora osäkerheter kring vinjettstudierna (VAS och TTO) företaget har gjort 
för att skatta livskvalitetsvikter för de olika hälsostadierna för patienter och anhöriga (se 
diskussion i sektion 3.1.2). TLV utgår från resultat från VAS-studien i sitt grundscenario. 
Resultat från TTO-studien används i TLV:s känslighetsanalyser. 
 
TLV bedömer att anhörigas livskvalitetsvikter inte bör ingå i ett grundscenario, utan är bättre 
lämpat att inkludera i TLV:s känslighetsanalyser. 
 
Behandling med Epidyolex har inte påvisat mindre behov av personlig assistent, som ett 
resultat av färre anfall. Enligt TLV:s kliniska expert är det inte rimligt att anta att behovet av 
personlig assistens påverkas av huruvida en patient som har DS eller LGS behandlas med 
Epidyolex. Därför justerar TLV denna kostnadspost i sitt grundscenario och inkluderar den 
istället i känslighetsanalyser. 

 
TLV har gjort följande antaganden i analyserna som skiljer sig åt från företagets: 

• Livskvalitetspåverkan på anhöriga exkluderas. 
• Livskvalitetsvikter för patienter inhämtas från företagets VAS-studie. 
• Dosering av Epidyolex justeras till 12 mg per kilo per dag. 
• Patienternas vikt justeras till den genomsnittliga för de olika åldersgrupperna. 
• Kostnader för personlig assistens exkluderas. 

 
Dravets syndrom 
Patienter vinner [---] QALYs med Epidyolex i tillägg till standardbehandling jämfört med 
enbart standardbehandling för patienter med DS. Den ökade kostnaden uppgår till cirka [-----
---] kronor. Därmed uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till cirka 1,36 miljoner 
kronor. 
 
Tabell 24 redovisar resultatet från TLV:s grundscenario för patienter med DS. 
 
Tabell 24 TLV:s grundscenario för DS 

 Epidyolex 
 

Standard- 
behandling  

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad  [----------] [----------] [----------] 
Övriga sjukvårdskostnader [----------] [----------] [----------] 
Kostnader oönskade händelser [----------] [----------] [----------] 
Överlevnadskostnader (non-SUDEP) [----------] [----------] [----------] 
    
Kostnader, totalt  [----------] [----------] [----------] 
    
Totalt antal QALYs [----------] [----------] [----------] 
Kostnad per vunnet QALY   1 362 277 

DS: Dravets syndrom, SUDEP, Sudden unexpected death in epilepsy (plötslig oväntad epilepsirelaterad död), QALYs: 
kvalitetsjusterade levnadsår. 
 

Lennox-Gastauts syndrom 
Patienter vinner [----] QALYs med Epidyolex i tillägg till standardbehandling jämfört med 
enbart standardbehandling för patienter med LGS. Den ökade kostnaden uppgår till cirka [---
-----] kronor. Därmed uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till cirka 1,43 
miljoner kronor. 
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Tabell 25 redovisar resultatet från TLV:s grundscenario för patienter med LGS. 
 
Tabell 25 TLV:s grundscenario för LGS 

 Epidyolex 
 

Standard- 
behandling  

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad  [----------] [----------] [----------] 
Övriga sjukvårdskostnader [----------] [----------] [----------] 
Kostnader oönskade händelser [----------] [----------] [----------] 
Överlevnadskostnader (non-SUDEP) [----------] [----------] [----------] 
    
Kostnader, totalt  [----------] [----------] [----------] 
    
Totalt antal QALYs [----------] [----------] [----------] 
Kostnad per vunnet QALY   1 431 063 

LGS: Lennox-Gastauts syndrom, SUDEP, Sudden unexpected death in epilepsy (plötslig oväntad epilepsirelaterad död), QALYs: 
kvalitetsjusterade levnadsår. 
 
TLV:s analyser visar att kostnaden per vunnet QALY uppgår till cirka 1,36 och 1,43 miljoner 
kronor, för DS och LGS respektive. Den högre skattade kostnaden per vunnet QALY jämfört 
med företagets estimat kan i stor grad förklaras av att anhörigas påverkan på livskvalitet 
exkluderas i TLV:s grundscenarier. Vidare hävdar företaget inte att behandling med 
Epidyolex leder till fler levnadsår utan endast livskvalitetsförbättring. Det får stor påverkan 
på resultatet i analysen av LGS patienter när antaganden om livskvalitetspåverkan justeras. 

 
TLV har gjort ett flertal envägs känslighetsanalyser, i vilka en parameter varieras åt gången för 
att testa hur resultatet i den hälsoekonomiska analysen påverkas. Resultatet av dessa analyser 
redovisas i Tabell 26, för DS och i Tabell 27, för LGS. 
 
Dravets syndrom 
I TLV:s analyser av DS-kohorten visar det att resultatet är speciellt känsligt för antaganden 
om dosering och stoppregeln. 
 
Tabell 26 TLV:s känslighetsanalyser DS 

DS: Dravets syndrom, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår, TTO: time trade-off. 
 
Lennox-Gastauts syndrom 
Resultatet av TLV:s känslighetsanalyser för patienter med LGS visar att det är speciellt känsligt 
då antaganden om livskvalitet justeras samt de för dosering och stoppregeln. 
 
Tabell 27 TLV:s känslighetsanalyser LGS 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader 
(kr) +/- QALYs Kostnad/QALY 

(kr) 
Grundscenario [----------] [----------] 1 362 277 
Inkl. anhörigas livskvalitetspåverkan [----------] [----------] [----------] 
Livskvalitetsvikter inhämtade från TTO-studie [----------] [----------] [----------] 

Dosering 10 mg/kg/dag [----------] [----------] [----------] 
14 mg/kg/dag [----------] [----------] [----------] 

Inkl. kostnader för personlig assistent  [----------] [----------] [----------] 
Ingen stoppregel [----------] [----------] [----------] 

Diskonteringsränta 0% [----------] [----------] [----------] 
5% [----------] [----------] [----------] 

Livskvalitetsvikter inhämtade från TTO-studie +  
Ingen stoppregel [----------] [----------] [----------] 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader  
(kr) +/- QALYs Kostnad/QALY 

(kr) 
Grundscenario [----------] [----------] 1 431 063 
Inkl. anhörigas livskvalitetspåverkan [----------] [----------] [----------] 
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LGS: Lennox-Gastauts syndrom, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår, TTO: time trade-off. 

 
TLV bedömer att det råder mycket hög osäkerhet i den hälsoekonomiska analysen. TLV 
bedömer att livskvalitetsvikterna som används i den hälsoekonomiska analysen har mycket 
hög osäkerhet. Livskvalitetsvikterna följer samma mönster för patienter med DS oavsett 
metodik för att skatta vikterna. De är även i linje med de livskvalitetsvikter som har estimerats 
med VAS-skala för LGS-patienter. Då en TTO-studie istället används för att skatta 
livskvalitetsvikter för LGS patienter nästan dubbleras QALY-vinsten. Företagets antagande om 
livskvalitetsvikter har mycket stor betydelse för resultatet i den hälsoekonomiska analysen av 
patientpopulationen med LGS. Nyttan med behandling med Epidyolex påverkar i första hand 
livskvaliteten och inte överlevnaden. 
 
I TLV:s grundscenario har ingen hänsyn tagits till att behandlingen kan ge positiva effekter för 
anhörigas livskvalitet. Anhörigas påverkan på livskvaliteten är den enskilt mest drivande 
parametern av resultatet i de hälsoekonomiska analyserna av både DS och LGS. Varken 
företaget eller TLV har tagit hänsyn till att behandlingen skulle kunna ge positiva effekter även 
för syskon. 
 
Vidare saknas långtidsdata och det är oklart om de effektmått som används i den 
hälsoekonomiska analysen är lämpliga då de kommer från en studie i vilken patienterna i 
genomsnitt fick 21 mg per kilo per dag och 23 mg per kilo per dag, för DS och LGS respektive. 
Företaget använde underhållsdosen på 10 mg per kilo per dag för alla patienter genom hela 
analysen. 
 
TLV bedömer att det finns osäkerheter gällande vissa kostnadsposter. Den enskilt största 
drivande kostnadsposten är läkemedelskostnaden för Epidyolex. Kostnader förknippade med 
Epidyolex påverkas då antaganden om vikt och dosering justeras. Det finns en risk att företaget 
har underskattat kostnaderna om en dosering om 10 mg per kilo per dag används i den 
hälsoekonomiska analysen och detta justeras till 12 mg per kilo per dag i TLV:s grundscenario. 
Vidare justerar TLV kostnadsposten för personlig assistent, då det saknas data som visar att 
färre krampanfall och droppanfall leder till minskat behov av personlig assistent för patienter 
med DS och LGS. 
 
TLV bedömer att det råder en osäkerhet gällande hur effekten kommer att se ut i den kliniska 
vardagen beträffande stoppregeln, som i den hälsoekonomiska analysen gör att patienter som 
inte reducerar sina anfall med minst 30 procent avbryter behandling med Epidyolex. Denna 
parameter påverkar resultatet i stor grad i TLV:s känslighetsanalyser. Vidare bedömer TLV att 
företaget överskattar QALY-vinsten för patienter som avbryter behandling med Epidyolex. 

3.5 Budgetpåverkan 
Företaget uppskattar att [----] patienter kan komma att behandlas med Epidyolex år 5 (se 
Tabell 28), vilket uppgår till cirka [---] miljoner kronor.  
 

Livskvalitetsvikter inhämtade från TTO-studie [----------] [----------] [----------] 

Dosering 10 mg/kg/dag [----------] [----------] [----------] 
14 mg/kg/dag [----------] [----------] [----------] 

Inkl. kostnader för personlig assistent  [----------] [----------] [----------] 
Ingen stoppregel [----------] [----------] [----------] 

Diskonteringsränta 0% [----------] [----------] [----------] 
5% [----------] [----------] [----------] 

Livskvalitetsvikter inhämtade från TTO-studie +  
Ingen stoppregel [----------] [----------] [----------] 
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Tabell 28 DS och LGS patientpopulationer i Sverige 

DS: Dravets syndrom, LGS: Lennox-Gastauts syndrom. 
 
TLV:s diskussion 
Då Epidyolex är en tilläggsbehandling så är det inte sannolikt att företaget kommer att ta 
andelar av en redan befintlig marknad. Det finns osäkerheter beträffande hur stor andel av 
populationen med DS och LGS som kommer att pröva behandling med Epidyolex. 
 
Enligt TLV:s kliniska expert finns det en risk för indikationsglidning till patienter som inte 
ingår i indikationen men som har liknande symptom. Trots att de bakomliggande biologiska 
orsakerna till syndromen DS och LGS skiljer sig åt minskar Epidyolex antalet krampanfall för 
båda syndromen. Krampanfall förekommer även vid andra svårbehandlade epilepsisyndrom 
och TLV:s experter bedömer det som mycket sannolikt att cannabidiol kommer förskrivas 
utanför godkänd indikation.  
 
TLV:s bedömning: Företaget kommer inte att ta andelar av en redan befintlig marknad, 
utan leda till ytterligare läkemedelskostnader. 
 
TLV bedömer att det finns en hög risk för indikationsglidning då andra sjukdomar med 
liknande symptom kan komma att behandlas med Epidyolex. 

3.6 Samlad bedömning av resultaten 
Företaget har inkommit med två hälsoekonomiska analyser baserade på Markovmodeller som 
jämför Epidyolex i kombination med klobazam i tillägg till standardbehandling med inget 
tillägg till standardbehandling för patienter med DS och LGS. Företaget redovisar en kostnad 
per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) på cirka 251 000 och 155 000 koronor för DS och LGS 
respektive. 
 
Då flera osäkerheter föreligger i företagets analyser justerar TLV flera antaganden gällande 
dosering, vikt, livskvalitetsvikter samt antaganden angående behov av personlig assistens. 
Resultatet av analysen visar att kostnaden per vunnet QALY är cirka 1,36 och 1,43 miljoner 
kronor, för DS och LGS respektive. Flera parametrar är drivande bakom skillnaden mellan 
företagets och TLV:s estimat. TLV bedömer att resultatet är speciellt känsligt för justering av 
antaganden och källor för att skatta livskvalitetsvikter, specifikt för LGS patienter för vilka 
QALY-vinsten dubbleras då antaganden om livskvalitetsvikter justeras. 
 
TLV redovisar flera scenarioanalyser. För DS-kohorten visar dessa att resultatet är speciellt 
känsligt för antaganden om dosering och stoppregeln. Liknande resultat identifieras för LGS-
kohorten, men detta resultat är även mycket känsligt för justering av livskvalitetsvikter. TLV 
bedömer att det sammantaget råder mycket hög osäkerhet i analyserna. 
 

  

Tabellen omfattas av sekretess 
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4 Subvention och prisnivåer i andra länder 

4.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 
National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, i Storbritannien har i december 
2019 rekommenderat Epidyolex i kombination med klobazam i tillägg till standardbehandling 
för att behandla krampanfall som förknippas med DS och LGS för patienter som är två år eller 
äldre. Rekommendationen gäller endast under förutsättning att företaget tillhandahåller 
läkemedlet till avtalat rabatterat pris. En annan förutsättning är att frekvensen av krampanfall 
och droppattacker kontrolleras var sjätte månad. Behandling med Epidyolex ska upphöra om 
frekvensen av anfall inte reducerats med minst 30 procent jämfört med sex månaderna före 
behandlingsstart [23]. 

The Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, PBAC, i Australien beslutade i juli 2020 att 
bordlägga rekommendation för Epidyolex för patienter med DS och LGS. PBAC önskar vidare 
diskussion med berörda parter för att få en bättre förståelse för hur Epidyolex kan komma att 
användas i klinisk vardag för att i sin tur definiera begränsningskriterier, bedöma 
behandlingens kostnadseffektivitet samt budgetpåverkan. PBAC bedömer att det finns en 
behandlingsrelaterad nytta med Epidyolex men att det osäkert hur stor denna är [24]. 

Scottish Medicines Consortium, SMC, i Skottland i Storbritannien har i september 2020 
rekommenderat Epidyolex i kombination med klobazam i tillägg till standardbehandling för 
att behandla krampanfall som förknippas med DS och LGS för patienter som är två år eller 
äldre. Rekommendationen gäller endast under förutsättning att företaget tillhandahåller 
läkemedlet till avtalat rabatterat pris [25].  

4.2 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 
Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.  

Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV 
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa 
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara 
länder värdefull.  

Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända 
indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara 
länder.   

I Tabell 29 följer de uppgifter som företaget lämnat in. 

Tabell 29 PPP priser i Europa (EUR) 

Tabellen omfattas av sekretess 
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5 Regler och praxis 

5.1 Den etiska plattformen 
I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: 
människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har 
det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt 
kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr 
prop. 1996/97:60 s. 19 ff.). 

En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en 
behandling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög 
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 

TLV inkluderar inte anhörigas livskvalitet i grundscenariot i den 
hälsoekonomiska beräkningen   

Tagsedi (dnr 1392/2018)   
TLV har utfört en hälsoekonomisk bedömning av klinikläkemedlet Tagsedi, inom ramen för 
klinikläkemedelsuppdraget. Företaget inkluderade i det ärendet livskvalitetsförluster för 
anhöriga vårdgivare i sitt grundscenario och TLV inkluderade detta i en känslighetsanalys. 
Livskvalitetsförluster för anhöriga inkluderades dock inte i TLV:s grundscenario.  

Waylivra (dnr 1850/2018)  
Även detta läkemedel utreddes inom klinikläkemedelsuppdraget. I TLV:s grundscenario togs 
ingen hänsyn till att behandlingen kan ge positiva effekter för anhörigas livskvalitet. TLV 
bedömde att påverkan på livskvalitet för anhöriga var lämpligt att inkludera i TLV:s 
känslighetsanalys.  
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6 Sammanvägning 
Epidyolex är ett narkotikaklassat särläkemedel som är avsett att användas som 
tilläggsbehandling av krampanfall vid Lennox-Gastauts syndrom (LGS) eller Dravets syndrom 
(DS), i kombination med klobazam, hos patienter från två års ålder. 

Både DS och LGS är syndrom som påverkar livets alla aspekter och kraftigt sänker den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Många med syndromen behöver tillsyn dygnet runt och 
oförutsägbarheten kring när anfallen kommer är en ständig källa till stress och oro [1]. Båda 
syndromen är dessutom förknippade med mentala och fysiska handikapp och patienterna har 
ett stort och ofta livslångt vårdbehov. Samsjuklighet är vanligt och patienterna har en kraftigt 
förkortad livslängd. TLV bedömer svårighetsgraden för både DS och LGS som mycket hög. 

TLV bedömer i enlighet med företaget att det relevanta jämförelsealternativet är ingen 
tilläggsbehandling till standardbehandling. Standardbehandling innefattar farmakologisk 
behandling eventuellt i kombination med ketogen kost, vagusnervstimulering och / eller 
kirurgi. Standardbehandlingen i studierna motsvarar i stor utsträckning den behandling som 
är tillgänglig för svenska patienter med DS och LGS. 

Vuxna patienter saknades i DS-studierna vilket medför en osäkerhet kring 
behandlingseffekten hos vuxna. Antalet vuxna med DS i Sverige är lågt och TLV bedömer att 
behandlingseffekten på barn är överförbar till vuxna. Därmed bedömer TLV att osäkerheten 
kan accepteras. 

TLV bedömer att cannabidiol har en statistiskt säkerställd behandlingseffekt när den ges i 
kombination med klobazam och att effekten är kliniskt relevant. I de kliniska 
placebokontrollerade korttidsstudierna minskar anfallsfrekvensen med cirka 40 procent i 
behandlingsarmarna jämfört med placeboarmen hos patienter som samtidigt behandlas med 
klobazam. I placebogrupperna minskade anfallsfrekvensen med 15–25 procent.  

TLV bedömer att behandlingseffekten av cannabidiol kan bibehållas i upp till tre år för 
patienter med både DS och LGS men att den långsiktiga behandlingseffekten är förknippad 
med flera osäkerheter. Vid 27-månadersanalysen av förlängningsstudien GWPCARE5 var 
medianreduktionen av krampanfall [--] procent hos DS-patienter och medianreduktionen av 
droppattacker [--] procent hos LGS-patienter. TLV bedömer att studien är förknippad med 
höga osäkerheter då den är oblindad och saknar kontrollgrupp. Vid treårsanalysen hade [--] 
procent av DS-patienterna och [--] procent av LGS-patienterna avbrutit studien. Det medför 
osäkerheter kring hur representativ den kvarvarande gruppen är för patientpopulationen. 
Patienterna i GWPCARE5 behandlades med en genomsnittlig dos drygt två gånger så hög som 
den rekommenderade underhållsdosen om 10 mg/kg/dag. Därmed är det osäkert hur 
representativ förlängningsstudien är för patienter som behandlas med 10 mg/kg/dag.  

TLV bedömer att det är osäkert om patienter som inte når en förbättring om minst 30 procent 
kommer att avbryta behandlingen. Det beror till stor del på att det i klinisk vardag kommer 
vara svårt att följa upp hur stor behandlingseffekten för enskilda patienter är. TLV bedömer 
att biverkningar som somnolens/sedering och förhöjda leverenzymnivåer kommer resultera i 
att en del patienter avbryter behandlingen. Cannabidiol har en annorlunda 
verkningsmekanism än övriga tillgängliga antiepileptiska läkemedel och TLV bedömer att det 
kan utgöra en fördel för vissa patienter, både avseende effekt och biverkningsprofil.  

Ansökt pris (AUP) för Epidyolex är 11 812,00 kronor (AUP) per 100 ml flaska med 10 000 mg 
cannabidiol. Detta ger upphov till årsbehandlingskostnad på cirka 80 000 till 235 000 kronor 
för DS och 79 000 till 264 000 kronor för LGS, beroende på vikt. 



37 
Dnr 1076/2020 

Företaget har inkommit med två hälsoekonomiska analyser baserad på en Markovmodell som 
jämför Epidyolex i kombination med klobazam i tillägg till standardbehandling, jämfört med 
inget tillägg till standardbehandling för patienter med DS och LGS från två års ålder.  

TLV bedömer att den hälsoekonomiska modellen reflekterar sjukdomsförloppen för både DS 
och LGS och att det är rimligt att utgå ifrån samma modell med anpassningar i intervall för 
krampanfall och droppattacker beroende på om tillståndet är DS eller LGS. Dock föreligger 
osäkerheter huruvida de olika intervallerna reflekterar patientgrupper i kliniska vardag. 

Effektfördelarna med behandling av Epidyolex är förknippad med höga osäkerheter på grund 
utav brist på långtidsdata efter 27 månader. Det finns höga osäkerheter med extrapolering av 
effekten vilken kvarstår från cykel tio och framåt. Vidare bedömer TLV att det finns 
osäkerheter om patienter som inte uppnår eftersträvad behandlingseffekt i den kliniska 
vardagen kommer att avbryta behandling med Epidyolex. 

TLV bedömer att livskvalitetsvikter för patienter med DS och LGS är förknippade med mycket 
höga osäkerheter, vilket har stor betydelse för resultatet i den hälsoekonomiska analysen av 
patientpopulationen med LGS. Nyttan med behandling med Epidyolex påverkar i första hand 
livskvaliteten och inte överlevnaden. Det saknas livskvalitetsdata från kliniska studierna på 
området och livskvalitetsvikter är skattade med olika metoder i vinjett-studier. TLV bedömer 
att VAS-studien som initialt ingick i företagets grundscenario är lämplig att utgå ifrån i TLV:s 
grundscenario. Detta för att resultatet i studien ligger mest i linje med livskvalitetsvikter 
estimerade i andra studier för patienter med DS och LGS.  

TLV har valt att exkludera anhörigas livskvalitet i TLV:s grundscenario, men bedömer att 
påverkan på livskvalitet för anhöriga är lämplig att inkluderas i känslighetsanalyser. Det är till 
fördel för behandlingsalternativet Epidyolex att inkludera denna data i de hälsoekonomiska 
analyserna. Anhörigas påverkan på livskvaliteten är den enskilt mest drivande parametern av 
resultatet i de hälsoekonomiska analyserna av både DS och LGS. 

TLV bedömer att kostnader förknippade med behandling av Epidyolex är underskattade. Det 
råder höga osäkerheter kring doseringen av Epidyolex om 10 mg per kilo kroppsvikt och dag. 
Läkemedelskostnaderna har stor betydelse för resultatet i den hälsoekonomiska analysen. TLV 
bedömer att det finns en risk att kostnaderna underskattas om en dosering om 10 mg per kilo 
per dag används i den hälsoekonomiska analysen. Vidare bedöms det bättre lämpat att 
använda medelvikt än medianvikt för att beräkna doseringen i den hälsoekonomiska analysen 
då det annars finns risk att doseringen underskattas, och därmed också kostnaderna. 
Kostnaderna för personlig assistans råder det även osäkerheter kring då det saknas evidens 
som visar på ett minskat behov vid färre anfall. 

I företagets grundscenario för DS vinner patienter som behandlas med Epidyolex [---] 
kvalitetsjusterat levnadsår, QALYs, och dess anhöriga vinner [----] QALYs jämfört med inget 
tillägg till standardbehandling. Skillnaden i kostnader mellan de olika behandlingsalternativen 
uppgår till cirka [---------] kronor. Sammantaget uppgår kostnaden per vunnet QALY till cirka 
251 000 kronor.  

I företagets grundscenario för LGS vinner patienter som behandlas med Epidyolex [---] QALY, 
och dess anhöriga vinner [----] QALYs jämfört med inget tillägg till standardbehandling. 
Skillnaden i kostnader mellan de olika behandlingsalternativen uppgår till cirka [-------] 
kronor. Sammantaget uppgår kostnaden per vunnet QALY till cirka 155 000 kronor. 

TLV presenterar två nya grundscenarier, ett för varje syndrom. Kostnaden per vunnet QALY 
uppgår till cirka 1,36 miljoner kronor för patienter med DS och 1,43 miljoner kronor för 
patienter med LGS. Den betydligt högre kostnaden per vunnet QALY beror på justerat 
antagande angående dosering, vikt, studie för att skatta livskvalitetsvikter, exklusion av 
anhörigas påverkan på livskvalitet samt kostnader för personlig assistent. 
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Antaganden om patienternas livskvalitetsvikter i den hälsoekonomiska analysen får stor 
påverkan på resultatet för LGS patienter. Vinjett-studier har använts för att skatta 
livskvalitetsvikter och QALY-vinsten nästan fördubblas för LGS patienter då företaget har 
använt TTO-metodiken istället för en VAS-skala. Det finns en stor osäkerhet gällande hur 
effekten kommer att se ut i den kliniska vardagen beträffande stoppregeln, som i den 
hälsoekonomiska analysen gör att patienter som inte reducerar sina anfall med minst 30 
procent avbryter behandling med Epidyolex. Denna parameter påverkar resultatet i stor grad 
i TLV:s känslighetsanalyser. Vidare bedömer TLV att företaget överskattar QALY-vinsten för 
patienter som avbryter behandling med Epidyolex. TLV bedömer att det råder mycket hög 
osäkerhet i samtliga analyser. 

Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. inte är 
uppfyllda för att Epidyolex ska ingå i läkemedelsförmånerna. Ansökan ska därför avslås.  
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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 
användningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 

15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och 
försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att 

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3
kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska,
humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 §
första stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer
ändamålsenliga.
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