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Underlag för beslut om subvention - Nyansökan 
Nämnden för läkemedelsförmåner 
 
 
 
 

Kaftrio (elexakaftor/teza-
kaftor/ivakaftor) och  
Kalydeco (ivakaftor)  
 
 

Utvärderade indikationer 

Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco för behandling av cystisk fibros hos patienter 12 år 
och äldre som har minst en F508del-mutation i CFTR‑genen (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator). 
 
Kalydeco tabletter som monoterapi för behandling av cystisk fibros hos patienter 6 år och 
äldre, som väger 25 kg eller mer, som har en R117H‑mutation eller en av följande klass III-
regleringsmutationer i CFTR‑genen: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, 
S1255P, S549N eller S549R. Kalydeco tabletter i en kombinationsregim med Kaftrio för be-
handling av cystisk fibros hos patienter 12 år och äldre som har minst en F508del‑mutation i 
CFTR‑genen.  
 
Kalydeco granulat som monoterapi för behandling av cystisk fibros hos barn från 4 månaders 
ålder, som väger från 5 kg upp till 25 kg, och som har en R117H-mutation eller en av följande 
klass III-regleringsmutationer i CFTR-genen: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, 
S1251N, S1255P, S549N eller S549R. 
 
 
Förslag till beslut 

Avslag  
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Översikt 
 

Produkten 

Varumärke Kaftrio och Kalydeco 

Aktiv substans elexakaftor, tezakaftor, ivakaftor; ivakaftor 

ATC-kod R07AX32 och R07AX02  

Beredningsform 
Kaftrio: tabletter; Kalydeco: tabletter och granulat i 
dospåse  

Företag Vertex Pharmaceuticals Ireland 

Typ av ansökan Nyansökan  

Sista beslutsdag Kaftrio: 2022-01-31; Kalydeco: 2022-02-25 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Cystisk fibros 

Sjukdomens svårighetsgrad Mycket hög 

Relevant jämförelsealternativ 
Orkambi eller ingen behandling, utöver bästa under-
stödjande behandling, beroende på patientens geno-
typ  

Företagets uppskattning av antal 
patienter aktuella för behandling i 
Sverige 

Kaftrio + Kalydeco: Cirka [---] patienter  
Kalydeco i monoterapi: Cirka [---] patienter 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

Cirka [-----------] (AUP), år 2026 (inkluderar försälj-
ning av Kaftrio i kombination med Kalydeco samt Ka-
lydeco i monoterapi) 

Terapiområdets omsättning per år Cirka [---------]1 

 

Ansökta förpackningar 
 

Produkt Styrka Förp.strl. AIP (SEK) AUP (SEK) 

Kaftrio  
100 mg elexakaftor, 50 
mg tezakaftor, 75 mg 
ivakaftor 

56 st 102 905,00 103 951,25 

Kalydeco 
tablett 

150 mg ivakaftor 28 st 65 923,00 66 970,25 

Kalydeco 
tablett 

150 mg ivakaftor 56 st 131 846,00 132 892,25 

Kalydeco 
granulat 
i dospåse 

75 mg ivakaftor 56 st 160 000,00 161 046,25 

Kalydeco 
granulat 
i dospåse 

50 mg ivakaftor 56 st 160 000,00 161 046,25 

Kalydeco 
granulat 
i dospåse 

25 mg ivakaftor 56 st 160 000,00 161 046,25 

 

 
1 Avser kostnader för CFTR-modifierande behandlingarna Orkambi, Kaftrio, Kalydeco och Symkevi under 2021. AUP exklusive 
moms, total försäljning på apoteket. 
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

Detta underlag för beslut är framtaget av arbetsgruppen inom ramen för TLV:s handläggning av ansökan. Förslag till beslut pre-

senteras för Nämnden för läkemedelsförmåner som är beslutsfattare. Det slutliga beslutet kan därför skilja från förslaget i detta 

underlag. 

Diarienummer: 1491/2021 och 1528/2021.  
 
Postadress: Box 225 20, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Fleminggatan 18, 1 trappa, Stockholm 

Telefon: 08 568 420 50 

www.tlv.se 

 

 
  

http://www.tlv.se/


iv 
Dnr 1491/2021 och dnr 1528/2021 

Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP (apote-
kens inköpspris) eller AUP 
(apotekens utförsäljningspris)  

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

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

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

Pris för läkemedel/pris för för-
brukningsartikel  

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

Läkemedelskostnad/kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exempelvis läkemedelskostnad plus admini-
streringskostnad. Begreppet används inte om TLV endast 
talar om läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

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

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

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

Företagets pris  Begreppet används för de produkter som inte har upp-
handlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.   
 
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris, 
grundpris eller officiellt pris används inte.  
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 

Förslag till beslut Avslag 

 

• Cystisk fibros (CF) innebär att tjockt, segt slem produceras och ansamlas i slemprodu-

cerande organ i kroppen (bland annat i lungorna, bukspottkörteln, lever och svettkört-

lar). Sjukdomen är fortskridande och har allvarliga effekter på bland annat 

lungfunktion och matsmältning.  

• CF orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 

Conductance Regulator) och är ärftlig. CFTR-proteinet är en så kallad kloridkanal. Det 

leder kloridjoner över cellmembranet i slemproducerande organ i kroppen. Mutationer 

i CFTR-genen leder till att detta protein fungerar sämre eller saknas helt eller delvis. 

• CF innebär försämrad livskvalitet och kraftigt förkortad livslängd för en majoritet av 

patienterna. TLV bedömer att svårighetsgraden är mycket hög.  

• Kaftrio innehåller substanserna elexakaftor, tezakaftor och ivakaftor. Kalydeco inne-

håller ivakaftor. Tezakaftor och elexakaftor ökar mängden av CFTR-proteinet på celly-

tan. Ivakaftor förbättrar CFTR-proteinets funktion. 

• Inom ramen för de aktuella ärendena utvärderas användning av Kaftrio i kombinat-

ionsregim med Kalydeco samt användning av Kalydeco i monoterapi (det vill säga som 

ensam behandling). 

• TLV bedömer att Orkambi utgör relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinat-

ionsregim med Kalydeco vid behandling av patienter som är homozygota för F508del-

mutationen (F/F-genotyp). Vid behandling av heterozygota patienter (F/MF-, F/RF- 

och F/G-genotyper) bedömer TLV att ingen behandling utöver bästa understödjande 

behandling (BSC) är relevant jämförelsealternativ. Detsamma gäller patienter med 

F/F-genotyp som tidigare behandlats med Orkambi men som på grund av terapisvikt 

eller biverkningar avbrutit behandling. 

• Vidare bedömer TLV att ingen behandling utöver bästa understödjande behandling 

även utgör relevant jämförelsealternativ till Kalydeco i monoterapi.  

• Kliniska studier visar på kliniskt relevanta förbättringar av patientens CFTR-funktion, 

lungfunktion och livskvalitet efter behandling med Kaftrio i kombination med Kalydeco 

för alla utvärderade genotypgrupper, inklusive F/RF. Effektstorleken vid behandling 

med Kaftrio i kombination med Kalydeco var högre än det som i redovisade kliniska 

studier och indirekta jämförelser sågs för andra CFTR-modulatorer.  

• Utifrån verkningsmekanismen för Kaftrio och Kalydeco och de sammantaget goda re-

sultat som sågs i kliniska studier är det rimligt att anta att behandlingen har långtidsef-

fekter. Dock saknas långtidsstudier med jämförelsearm. På basis av 24 veckors 

kontrollerade data för patienter med en F/MF- eller F/F-genotyp, respektive åtta veck-

ors kontrollerade data för patienter med en F/RF- eller en F/G-genotyp, är det svårt att 

bedöma i vilken utsträckning uppmätta effekter kvarstår under en hel livstid och hur 

mycket den fortsatta försämringen av lungfunktion kan bromsas, samt hur stor påver-

kan detta slutligen får i termer av vunna levnadsår. 

• Företaget har inte kommit in med något nytt kliniskt underlag för Kalydeco i monote-

rapi. TLV:s effektbedömning är därmed densamma som i tidigare utredning av Ka-

lydeco, dnr 2591/2020. 
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• Ansökt pris för Kaftrio är 103 951,25 kr (apotekens utförsäljningspris, AUP) för 56 ta-

bletter.  

• Ansökt pris för Kalydeco, 28 tabletter, är 66 970,25 kr (AUP). Ansökt pris för Kalydeco, 

56 tabletter, är 132 892,25 kronor (AUP).  Ansökt pris för samtliga förpackningar Ka-

lydeco granulat, 56 dospåsar, uppgår till 161 046,25 kronor (AUP). 

• Baserat på ansökt pris för Kaftrio i kombination med Kalydeco uppgår den årliga läke-

medelskostnaden till cirka 2,2 miljoner kronor per patient. 

• Baserat på ansökt pris för Kalydeco i monoterapi uppgår den årliga läkemedelskostna-

den till cirka 1,7 miljoner kronor per patient vid behandling med tabletter, och cirka 2,1 

miljoner kronor per patient vid behandling med granulat. 

• Inom ramen för möjligheten till överläggning, som ges i lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m., har TLV, regionerna och företaget haft trepartsöverläggningar 

inom ramen för de aktuella ärendena. Trepartsöverläggningar kan resultera i en sido-

överenskommelse mellan företaget och regionerna. Genom en sidoöverenskommelse 

åtar sig företaget att återbära en del av kostnaden för användningen av läkemedlen till 

regionerna. Sidoöverenskommelsen kan tillföras TLV:s ärende och utgör då en del av 

beslutsunderlaget. Företaget och regionerna har vid dessa trepartsöverläggningar inte 

nått en överenskommelse, vilket betyder att inget avtal tecknats för Kaftrio och Ka-

lydeco. De hälsoekonomiska analyserna baseras därför på ansökt pris (AUP). 

• På grund av att flera antaganden i den hälsoekonomiska analys är behäftade med 

mycket hög osäkerhet presenterar TLV olika scenarioanalyser (i stället för ett grund-

scenario), vilka är uppdelade per patientpopulation eftersom jämförelsealternativet, ef-

fekter och kostnader förknippade med dessa ser olika ut.  

• Orkambi ingår i läkemedelsförmånerna sedan år 2018 (dnr 45/2018). Inom ramen för 

det ärendet tecknade företaget och regionerna en sidoöverenskommelse som innebär 

att företaget åtar sig att betala en del av kostnaden för användningen av läkemedlet till 

regionerna. Detta baseras på en avtalad årlig takkostnad för samtliga patienter som 

behandlas med Orkambi. [----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------]. Sidoöverenskommelsen mellan företaget och regionerna som tecknats 

inom ramen för subventionsärendet med dnr 45/2018 var en förutsättning för att Or-

kambi skulle inkluderas i läkemedelsförmånerna. 

• Analyserna i det aktuella ärendet baseras på AUP för Kaftrio och Kalydeco. Priset för 

Orkambi som antas i analyserna tar hänsyn till gällande sidoöverenskommelse. Ana-

lyserna ger följande resultat:  

o För F/F-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet livskvalitetsju-

sterat levnadsår (QALY) för Kaftrio i kombination med Kalydeco i tillägg till 

BSC, jämfört med Orkambi i tillägg till BSC, uppgår till mellan 5,3 och 7,5 mil-

joner kronor. I dessa analyser vinner patienter mellan 4,81 och 7,15 QALYs och 

cirka 12 och 20 odiskonterade levnadsår. 

o För F/F-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 

Kaftrio i kombination med Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC, 

uppgår till mellan 4,5 och 5,9 miljoner kronor. I dessa analyser vinner patienter 

mellan 6,66 och 9,00 QALYs och cirka 15 och 23 odiskonterade levnadsår. 

o För F/MF-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 

Kaftrio i kombination med Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC, 
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uppgår till mellan 4,4 och 5,7 miljoner kronor. I dessa analyser vinner patienter 

mellan 6,82 och 9,14 QALYs och cirka 16 och 24 odiskonterade levnadsår. 

o För F/RF-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 

Kaftrio i kombination med Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC, 

uppgår till mellan 5,8 och 7,4 miljoner kronor. I dessa analyser vinner patienter 

mellan 4,23 och 5,26 QALYs och cirka 10 och 13 odiskonterade levnadsår. 

o För F/G-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 

Kaftrio i kombination med Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC, 

uppgår till mellan 4,5 och 5,8 miljoner kronor. I dessa analyser vinner patienter 

mellan 6,55 och 8,70 QALYs och cirka 15 och 22 odiskonterade levnadsår. 

o För patienter med en gatingmutation uppskattar TLV att kostnaden per vunnet 

QALY för Kalydeco i monoterapi i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC, upp-

går till mellan 5,4 och 11,3 miljoner kronor. I dessa analyser vinner patienter 

mellan 1,95 och 4,44 QALYs och cirka 4 och 11 odiskonterade levnadsår. 

• Kostnaden per vunnet QALY, till ansökt pris, överstiger avsevärt den nivå som TLV 

tidigare accepterat vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad.  

• TLV bedömer att osäkerheterna i de hälsoekonomiska resultaten är mycket höga. Re-

sultaten påverkas dock inte på ett betydande sätt av hur TLV i de hälsoekonomiska 

analyserna varierar antaganden avseende den kliniska effekten, utan den enskilt mest 

drivande parametern är företagets ansökta pris för Kaftrio och Kalydeco.  

• Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för användning av Kaftrio och Ka-

lydeco inte är rimliga och att kriterierna i 15 § förmånslagen inte heller i övrigt är upp-

fyllda.   
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1 Bakgrund 

Inom ramen för de aktuella ärendena (dnr 1491/2021 och dnr 1528/2021) utvärderas Kaftrio i 
kombinationsregim med Kalydeco samt Kalydeco i monoterapi. 
 
Kaftrio och Kalydeco marknadsförs av företaget Vertex Pharmaceuticals. Det finns i dagsläget 
två till CFTR-modulatorer godkända för behandling av cystisk fibros, nämligen Orkambi 
(lumakaftor/ivakaftor) och Symkevi (tezakaftor/ivakaftor). Även Orkambi och Symkevi 
marknadsförs av Vertex Pharmaceuticals. 
 
TLV har tidigare utrett Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco samt Kalydeco i monoterapi 
(dnr 1749/2020 och dnr 2591/2020). Kostnaden per vunnet QALY för behandlingen översteg 
i samtliga TLV:s analyser den nivå som TLV vanligtvis accepterar vid sjukdomar med mycket 
hög svårighetsgrad. TLV bedömde att kostnaderna för användning av Kaftrio i kombination 
med Kalydeco samt av Kalydeco i monoterapi inte var rimliga och att kriterierna i 15 § 
förmånslagen inte heller i övrigt var uppfyllda. Dessa ansökningar avslogs därför. 
 
Inom ramen för de nu aktuella ansökningarna har företaget hänvisat till sitt tidigare underlag 
(dnr 1749/2020 och dnr 2591/2020). Nedan sammanfattas de viktigaste skillnaderna mellan 
företagets aktuella ansökningar och de tidigare ansökningarna: 
 

• Aktuell subventionsansökan för Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco avser 

samtliga patienter med minst en F508del-mutation i F508del‑genen (F/unspecified). 

Tidigare ansökan avsåg endast behandling av patienter homozygota för mutationen 

F508del (F/F-genotyp) eller heterozygota för F508del i kombination med en så kallad 

minimalfunktionsmutation (F/MF-genotyp). 

• Eftersom aktuell ansökan avser en bredare patientgrupp har företaget inkommit med 

kliniska data för patienter heterozygota för F508del i kombination med antingen en så 

kallad residualfunktionsmutation (F/RF-genotyp) eller med en så kallad gatingmutat-

ion (F/G-genotyp).   

• Företaget har även redovisat längre uppföljningsdata (96 veckors data) från en öppen, 

enarmad klinisk studie för Kaftrio i kombination med Kalydeco vid behandling av pa-

tienter med F/F- samt F/MF-genotyper, studien 105. I det tidigare ärendet fanns det 

24 veckors resultat för F/MF-populationen och 36 veckors resultat för F/F-populat-

ionen. 

• Företaget har kompletterat ansökan med interimsresultat från en pågående prospektiv, 

enarmad, observationell studie utformad för att utvärdera den kliniska effekten av 

Kaftrio i kombination med Kalydeco utanför kliniska studier, HELIO-studien (Real 

World Data). 

• Företaget har inkommit med en reviderad hälsoekonomisk analys. Till skillnad från 

tidigare ansökan inkluderar företaget nu även patienter med F/RF- och F/G-genotyper 

i den hälsoekonomiska analysen.  

• Företaget har dessutom justerat underliggande mortalitetsrisken samt ett flertal kli-

niska parametrar avseende patienter med F/F- och F/MF-genotyper. Företagets juste-

ringar baseras på nytillkomna kliniska data. 

• Vidare har företaget reviderat antaganden gällande försämringstakt i lungfunktion för 

samtliga patienter som behandlas med Kaftrio i kombination med Kalydeco relativt pa-

tienter som inte behandlas med någon CFTR-modulator (naturalförloppet). Även dessa 

revideringar baseras på nytillkomna kliniska data. 
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Betydelsen av Orkambi-avtalet för de aktuella ärendena 
Orkambi är en CFTR-modulator godkänd för behandling av cystisk fibros hos patienter med 
F/F-mutation i CFTR-genen.  
 
Orkambi ingår i läkemedelsförmånerna sedan år 2018 (dnr 45/2018). Inom ramen för det 
ärendet tecknade företaget och regionerna en sidoöverenskommelse som innebär att företaget 
åtar sig att betala en del av kostnaden för användningen av läkemedlet till regionerna. Detta 
baseras på en avtalad årlig takkostnad för samtliga patienter som behandlas med Orkambi.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------]. Sidoöverens-
kommelsen mellan företaget och regionerna som tecknats inom ramen för subventionsärendet 
med dnr 45/2018 var en förutsättning för att Orkambi skulle inkluderas i läkemedelsför-
månerna. 
 
Sidoöverenskommelsen mellan företaget och regionerna var en förutsättning för att Orkambi 
skulle inkluderas i läkemedelsförmånerna. 
 
Sidoöverenskommelsen innebär också att denna avtalade takkostnad, genom ett tilläggsavtal, 
också ska omfatta eventuella tillkommande CFTR-modulatorer från företaget som är aktuella 
för samma patientpopulation (patienter med F/F-genotyp).  
 
Dessutom innebär denna sidoöverenskommelse att tillkommande CFTR-modulatorer för 
patientpopulationer med andra genotyper än F/F ska hanteras enligt samma 
avtalskonstruktion, det vill säga genom att företaget och regionerna kommer överens om en 
utökad takkostnad och tecknar ett tilläggsavtal.  
 
Trepartsöverläggningar i de aktuella ärendena 
Inom ramen för möjligheten till överläggning, som ges i lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m. (förmånslagen), har TLV, regionerna och företaget haft trepartsöverläggningar 
inom ramen för de aktuella ärendena. 
 
Trepartsöverläggningar kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan företaget och region-
erna. Genom en sidoöverenskommelse åtar sig företaget att betala en del av kostnaden för an-
vändningen av läkemedlen till regionerna. Sidoöverenskommelsen kan tillföras TLV:s ärende 
och utgör då en del av beslutsunderlaget.   
 
Regionerna och företaget är avtalsparter i en sidoöverenskommelse. TLV är inte avtalspart. 
TLV:s roll är att skapa de praktiska förutsättningarna så att överläggningen kan äga rum inom 
ramen för handläggningen av ärendet.  
 
Företaget och regionerna har vid de trepartsöverläggningar som ägde rum inom ramen för de 
aktuella ärendena, dnr 1491/2021 och dnr 1528/2021, inte nått en överenskommelse vilket be-
tyder att inget tilläggsavtal tecknats för Kaftrio och Kalydeco. 
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2 Medicinskt underlag 

2.1 Cystisk fibros 

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig fortskridande sjukdom som har allvarliga effekter på bland 
annat lungfunktion och matsmältning [1-3]. Sjukdomen innebär en försämrad livskvalitet och 
kraftigt förkortad livslängd för en majoritet av patienterna. 
 
CF orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Con-
ductance Regulator) vilket leder till att detta protein fungerar sämre eller saknas helt eller del-
vis.  
 
CFTR-proteinet är en så kallad kloridkanal. Det leder kloridjoner över epitelcellmembran2 och 
hjälper till att upprätthålla balansen mellan salt och vatten i slemproducerande organ i krop-
pen (bland annat i lungorna, bukspottkörteln, lever och svettkörtlar). Bristfällig kloridtrans-
port till följd av defekter i CFTR-proteinet resulterar i att tjockt, segt slem produceras och 
ansamlas i dessa organ. Lungorna är särskilt utsatta. Ansamling av tjockt slem i lungbronkerna 
leder till kroniska andningsbesvär. Vidare innebär det tjocka slemmet att bakterier lättare fast-
nar i luftvägarna och orsakar långdragna och svårbehandlade luftvägsinfektioner. Med tiden 
kan infektionerna leda till permanenta lungskador inklusive bildandet av ärrvävnad (fibros) 
och cystor i lungorna.  
 
Det tjocka slemmet kan också blockera magtarmkanalen och bukspottkörteln, vilket resulterar 
i matsmältningsproblem och svårighet att tillgodogöra sig maten. 
 
Det föds cirka 20 barn med CF i Sverige varje år. Det finns idag cirka 730 patienter med CF i 
Sverige, varav majoriteten (60–65 procent) är vuxna. Förväntad medianöverlevnad vid CF är 
i Sverige idag drygt 50 år [1, 2], vilket är bland de högsta i världen [2]. Respiratorisk insuffici-
ens är den primära dödsorsaken vid CF (95 procent av fallen). Mot denna bakgrund utgör 
bromsad försämring av lungfunktionen ett viktigt mål vid behandlingen. 
 
Relevanta CFTR-mutationer för denna utredning 
CFTR-genen ärvs i två upplagor, så kallade alleler, en från respektive förälder. Det krävs mu-
tationer i båda alleler för att en person ska utveckla CF. Hittills har över 2 000 mutationer i 
CFTR-genen som kan orsaka CF identifierats.  
 
Den vanligaste av de identifierade mutationerna i CFTR-genen kallas delta F508 (F508del). 
F508del-mutationen leder till en defekt i bearbetningen (veckningen) av CFTR-proteinet samt 
i transporten av det bildade proteinet upp till cellytan. Dessutom reagerar inte proteinet, vilket 
som tidigare nämnts är en jonkanal, adekvat på öppningssignaler. Cirka 50 procent av de 
svenska CF-patienterna uppvisar denna mutationstyp i båda sina alleler av CFTR-genen (en 
mutation i vardera allel från respektive förälder) och är då homozygota för mutationen 
F508del (F/F-genotyp). Ytterligare cirka 40 procent av de svenska CF-patienterna är heterozy-
gota för mutationen F508del). Det betyder att de har denna mutationstyp i endast en av sina 
alleler av CFTR-genen och någon annan mutationstyp i den andra allelen.  
 
Andra relevanta mutationer som ses hos patienter med CF är: 

• Minimalfunktionsmutationer (MF) - mutationer som inte ger något funktionellt CFTR.  

• Residualfunktionsmutationer (RF) - mutationer som resulterar i CFTR med viss kvar-
varande funktion. Hur stor den kvarstående funktionen är kan variera mellan olika ty-
per av RF-mutationer. De vanligaste residualfunktionsmutationer är P67L, R117C, 
L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 
2789+5G→A, 3272 26A→G, och 3849+10kbC→T. 

 
2 Epitelceller är celler som täcker kroppens inre och yttre ytor genom att bilda lager (epitel) eller samlingar. 
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• Klass III-regleringsmutationer (gatingmutationer, G) – mutationer som gör att CFTR-
kanalen inte reagerar som den ska på öppningssignaler och kan därmed inte hållas öp-
pen under tillräckligt lång tid för en optimal funktion. Detta resulterar i mycket låg grad 
av CFTR-funktion eller obefintlig sådan. Den vanligaste gatingmutation är G551D. Ex-
empel på övriga gatingmutationer är G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, 
S549N och S549R. 

2.2 Läkemedel 

Kaftrio, vilket innehåller de aktiva substanserna elexakaftor, tezakaftor och ivakaftor, är ett så 
kallat CFTR-modulator, det vill säga ett läkemedel med förmågan att modulera effekten av det 
defekta proteinet. Kaftrio är avsett för en kombinationsregim med Kalydeco (ivakaftor).  
Läkemedlet fick centralt marknadsgodkännande av Europeiska kommissionen i augusti 2020 
och klassificerades som särläkemedel den 14 december 2018. 
 
Kalydeco, vilket innehåller den aktiva substansen ivakaftor, är liksom Kaftrio en CFTR-
modulator. Kalydeco har varit centralt godkänt sedan 2012 (centralt marknadsgodkännande 
av Europeiska kommissionen) och är godkänt både som monoterapi samt som en 
kombinationsregim med antigen Kaftrio (elexakaftor, tezakaftor och ivakaftor) eller Symkevi 
(tezakaftor och ivakaftor). Läkemedlet klassificerades som särläkemedel den 8 juli 2008. 

 

Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco tabletter har den 26 april 2021 fått utökad indikat-
ion och är nu godkänt för behandling av CF hos patienter tolv år och äldre som har minst en 
F508del-mutation i CFTR‑genen (förkortas fortsättningsvis F/unspecified)3.  
 
Kalydeco är godkänt både som monoterapi samt som en kombinationsregim med Kaftrio re-
spektive med Symkevi. Inom ramen för de aktuella ärendena (dnr 1491/2021 och dnr 
1528/2021) utvärderas följande indikationer för Kalydeco:  
 
Kalydeco tabletter    

• Som monoterapi för behandling av CF hos patienter sex år och äldre, som väger 25 kg 
eller mer, som har en R117H‑CFTR‑mutation eller en av följande klass III-reglerings-
mutationer i CFTR‑genen: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, 
S549N eller S549R.  

• I en kombinationsregim med Kaftrio för behandling av CF hos patienter tolv år och 
äldre som har minst en F508del‑mutation i CFTR‑genen.  

 
Kalydeco granulat 

1. Som monoterapi för behandling av CF hos barn från fyra månaders ålder, som väger 
från 5 kg upp till 25 kg, och som har en R117H-CFTR-mutation eller en av följande klass 
III-regleringsmutationer i CFTR-genen: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, 
S1251N, S1255P, S549N eller S549R. 

 

Tezakaftor och elexakaftor är så kallade CFTR-korrigerare som binder till olika platser på 
CFTR-proteinet. Tezakaftor och elexakaftor förbättrar CFTR-proteinets bearbetning (veck-
ning) och transport upp till cellytan. Därigenom ökar dessa substanser mängden av funktion-
ellt CFTR-proteinet på cellytan. 
 
Ivakaftor är en så kallad CFTR-förstärkare. Ivakaftor förbättrar CFTR-proteinets funktion ge-
nom att öka sannolikheten för kanalöppningen när det nått cellytan. 

 
3 Tidigare var Kaftrio endast godkänt för behandling av CF hos patienter tolv år och äldre som är homozygota för mutationen 
F508del i CFTR-genen (F/F-genotyp), eller heterozygota för F508del i CFTR-genen i kombination med en så kallad minimal-
funktionsmutation (F/MF-genotyp). 
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Kaftrio och Kalydeco i kombinationsregim 
Kaftrio ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla CF. Om patientens ge-
notyp är okänd ska en noggrann och validerad genotypningsmetod användas för att bekräfta 
förekomst av minst en F508del-mutation. 
 
Rekommenderad dos är två tabletter (var och en innehållande ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 
mg/elexakaftor 100 mg) som tas på morgonen, och en ivakaftor 150 mg tablett som tas på 
kvällen, med ungefär 12 timmars mellanrum. Tabletterna får inte tuggas, krossas eller delas 
innan de sväljs. 
 
Kalydeco i monoterapi 
Kalydeco ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla CF. Om patientens 
genotyp är okänd ska en noggrann och validerad genotypningsmetod användas innan behand-
ling inleds för att bekräfta förekomsten av en av ovan angivna mutationer (se avsnitt 2.2.1) i 
minst en allel av CFTR-genen.  
 
Kalydeco tabletter 
Rekommenderad dos är en tablett (innehållande ivakaftor 150 mg) som tas på morgonen, och 
en tablett som tas på kvällen. Morgon- och kvällsdosen ska tas med cirka 12 timmars mellan-
rum tillsammans med mat som innehåller fett. 
 
Kalydeco granulat 
Kalydeco granulat ska doseras enligt tabell 1. 
 
Tabell 1 Doseringsrekommendationer Kalydeco granulat  

Doseringsrekommendationer för patienter 4 månader och äldre och som väger från 5 kg upp till 25 kg 

Ålder Vikt Dos Total daglig dos 

4 månader upp till 6 
månader 

≥5 kg 25 mg granulat tas oralt var tolfte timme till-
sammans med mat som innehåller fett 

50 mg 

 
 
 
 
6 månader och äldre 

≥5 kg till <7 kg 25 mg granulat tas oralt var tolfte timme till-
sammans med mat som innehåller fett 

50 mg 

≥7 kg till <14 kg 50 mg granulat tas oralt var tolfte timme till-
sammans med mat som innehåller fett 

100 mg 

≥14 kg till <25 kg 75 mg granulat tas oralt var tolfte timme till-
sammans med mat som innehåller fett 

150 mg 

 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Kaftrio och Kalydeco är avsedda som tilläggsbehandling till bästa understödjande behandling.  
 
För patienter med F/F-genotyp anger företaget Orkambi, i tillägg till bästa understödjande be-
handling, som relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco. 
Företaget motiverar valet med att Orkambi är den enda CFTR-modulatoren avsedd för patien-
ter med F/F-genotyp som omfattas av läkemedelsförmånerna.  
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För resterande patientgrupper anser företaget att enbart bästa understödjande behandling är 
relevant jämförelsealternativ. 
 
TLV:s diskussion 
Det finns totalt fyra läkemedel som i nuläget kan påverka den underliggande orsaken till CF 
(det vill säga det defekta CFTR-proteinet), så kallade CFTR-modulatorer: Orkambi, Kalydeco, 
Symkevi och Kaftrio. Dessa fyra läkemedel är avsedda som tilläggsbehandling till bästa 
understödjande behandling. Se tabell 2 för en översikt av CFTR-modulerade läkemedel samt 
godkända indikationer.  
 
Tabell 2 CFTR-modulatorer samt indikation baserat på underliggande genetiska mutationer 

 F/F F/MF F/RF G/unspecified R117H/unspeci-
fied* 

Orkambi ≥2 år Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt 

Symkevi + 
Kalydeco 

≥6 år Ej godkänt ≥6 år** Ej godkänt Ej godkänt 

Kaftrio + 
Kalydeco 

≥12 år ≥12 år ≥12 år ≥12 år, endast för 
patienter som 
också har en 
F508del-mutation 
(F/G) 

≥12 år, endast för 
patienter som 
också har en 
F508del-mutation 
(F/R117H) 

Kalydeco 
i monoterapi 

Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt ≥4 månader*** ≥4 månader 

*R117H är en residualfunktionsmutation (RF-mutation). 

**Endast för patienter som har en av följande residualfunktionsmutationer i CFTR‑genen: P67L, R117C, L206W, 
R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G, och 
3849+10kbC→T. 
***Endast för patienter som har en av följande gatingmutationer i CFTR‑genen: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 
G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R.  

 
Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco 
Patienter som är homozygota för F508del-mutationen  
Baserat på godkänd indikation är både Symkevi, i kombinationsregim med Kalydeco, och Or-
kambi lämpliga behandlingsalternativ för patienter som är homozygota för F508del-mutat-
ionen (F/F-genotyp).  
 
Behandlingar som utgör jämförelsealternativ ska vara kliniskt relevanta och kunna betraktas 
som kostnadseffektiva (TLVAR 2017:1). Med klinisk relevans avses att behandlingen används 
i svensk klinisk praxis och att behandlingen är i överensstämmelse med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Användningen behöver inte vara omfattande för att uppfylla det förstnämnda 
kriteriet, men bör heller inte vara obetydlig4. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för läke-
medel så har endast en patient i Sverige år 2020 hämtat ut Symkevi mot recept på apoteket. 
Vidare har TLV tidigare utvärderat Symkevi i kombinationsregim med Kalydeco och bedömt 
att kostnaden för behandlingen inte var rimlig. Symkevi kan därför enligt TLV:s mening inte 
utgöra relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i föreliggande ärende. 
 
Till skillnad från Symkevi ingår Orkambi i läkemedelsförmånerna och används av aktuell pa-
tientgrupp5. Därmed bedömer TLV, i likhet med företaget, att Orkambi utgör relevant jämfö-
relsealternativ vid behandling av patienter med F/F-genotyp.  
 
Det finns en subgrupp patienter med F/F-genotyp som tidigare behandlats med Orkambi, men 
som på grund av terapisvikt eller biverkningar avbrutit behandling. För dessa patienter saknas 
annan CFTR-modulator. TLV bedömer därför att ingen behandling utöver bästa understöd-
jande behandling är relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Ka-
lydeco vid behandling av denna patientsubgrupp. 

 
4 Storleken på användningen sätts i relation till bland annat terapiområdets omfattning, antalet behandlingsalternativ och deras 
respektive användning, hur länge behandlingsalternativet funnits på marknaden mm. 
5 Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel så har 234 patienter i Sverige år 2020 hämtat ut Orkambi mot recept på 
apoteket. 
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Patienter som är heterozygota för F508del-mutationen 
Det finns i dagsläget ingen annan CFTR-modulator godkänd för behandling av samtliga pati-
enter som är heterozygota för F508del-mutationen (F/MF-, F/RF- och F/G-genotyper), se Ta-
bell 2. 
 
Baserat på godkänd indikation utgör Symkevi i kombinationsregim med Kalydeco ett behand-
lingsalternativ för vissa patienter med en F508del-mutation i kombination med en residual-
funktionsmutation6 (F/RF-genotyp). Symkevi kan dock enligt TLV:s mening inte utgöra 
relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i föreliggande ärende (se ovan).  
 
Baserat på godkänd indikation utgör även Kalydeco i monoterapi ett behandlingsalternativ för 
vissa patienter med en gatingmutation (F/G-genotyp)7 och vissa patienter med en residual-
funktionsmutation (F/RF-genotyp)8. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel så 
har elva patienter i Sverige år 2020 hämtat ut Kalydeco mot recept på apoteket. Dessa patienter 
utgör enligt aktuella data från CF-registret9 samtliga patienter i Sverige med gatingmutationer 
[4]. Ingen patient med residualmutationen R117H står idag på behandling med Kalydeco. TLV 
har tidigare utvärderat Kalydeco i monoterapi och bedömt att kostnaden för behandlingen inte 
var rimlig. Kalydeco i monoterapi kan därför enligt TLV:s mening inte utgöra relevant jämfö-
relsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco i föreliggande ärende. 
 
Därmed bedömer TLV att ingen behandling utöver bästa understödjande behandling utgör re-
levant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco vid behandling av 
heterozygota patienter för F508del-mutationen. 
 
Kalydeco i monoterapi 
För CF-patienter som uppvisar en gatingmutation10 i minst en allel av CFTR-genen (oavsett 
mutationstyp i den andra allelen, G/unspecified) samt för CF-patienter som uppvisar en resi-
dualfunktionsmutationen R117H i minst en allel av CFTR-genen (oavsett mutationstyp i den 
andra allelen, R117H/unspecified) saknas annan CFTR-modulator. Därmed bedömer TLV att 
ingen behandling utöver bästa understödjande behandling utgör relevant jämförelsealternativ 
till Kalydeco i monoterapi. 
 

TLV:s bedömning:  
 
Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco 
Patienter som är homozygota för F508del-mutationen  
TLV bedömer att Orkambi utgör relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim 
med Kalydeco vid behandling av patienter som är homozygota för F508del-mutationen (F/F-
genotyp).  
 
TLV bedömer att ingen behandling utöver bästa understödjande behandling är relevant jäm-
förelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco vid behandling av subgruppen 
patienter med F/F-genotyp som tidigare behandlats med Orkambi men som på grund av tera-
pisvikt eller biverkningar avbrutit behandling. 
 

 
6 Patienter som har en F580del-mutation i kombination med en av följande residualfunktionsmutationer i CFTR‑genen: P67L, 
R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272‑26A→G, och 
3849+10kbC→T. 
7 Patienter som har en F580del-mutation i kombination med en av följande gatingmutationer i CFTR‑genen: G551D, G1244E, 
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. 
8 Patienter som har en F580del-mutation i kombination med residualfunktionsmutationen R117H i CFTR‑genen. 
9 CF-registret är ett kvalitetsregister för barn och vuxna med CF. CF-registret klassificerades som ett nationellt kvalitetsregister 
2012. Idag används CF-registret av Sveriges fyra CF-centrer (Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala) och en del länsdelssjukhus 
som vårdar CF-patienter. I registret samlas bland annat information om patientens behandling och kliniska data. Data hämtas 
bland annat från den årskontroll som patienten utför på sitt CF-center. 
10 Avser en av följande gatingmutationer: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R.  
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Patienter som är heterozygota för F508del-mutationen  
För heterozygota patienter för F508del-mutationen (F/MF-, F/RF- och F/G-genotyper) bedö-
mer TLV att ingen behandling utöver bästa understödjande behandling utgör relevant jämfö-
relsealternativ till kombinationsbehandling med Kaftrio och Kalydeco. 
 
Kalydeco i monoterapi 
För patienter som uppvisar en gatingmutation i minst en allel av CFTR-genen (oavsett mutat-
ionstyp i den andra allelen, G/unspecified) samt för patienter som uppvisar en residualfunkt-
ionsmutationen R117H i minst en allel av CFTR-genen (oavsett mutationstyp i den andra 
allelen, R117H/unspecified) bedömer TLV att ingen behandling utöver bästa understödjande 
behandling utgör relevant jämförelsealternativ till Kalydeco i monoterapi.  

 

TLV:s diskussion  
Patienter homozygota för F508del-mutationen samt patienter med minimalfunktionsmutat-
ioner eller gatingmutationer uppvisar i regel en mycket svår sjukdomsbild med kraftigt förkor-
tad livslängd jämfört med de med residualfunktionsmutationer. Observationsstudier har visat 
att patienter med residualfunktionsmutationer ofta har en lindrigare sjukdomsbild och bättre 
långtidsprognos. TLV bedömer att det är svårt att slå fast att svårighetsgraden skiljer sig åt på 
ett avgörande sätt enbart på basis av dessa underliggande mutationer, eftersom många andra 
faktorer också spelar in (exempelvis påverkan av miljön, vilka bakteriella infektioner patienten 
drabbas av och förekomst av gynnsamma mutationer i andra gener). Följaktligen bedöms sjuk-
domens svårighetsgrad som generellt mycket hög för hela patientpopulationen.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att svårighetsgraden för CF generellt är mycket hög, även 
om det finns stor individuell variation. Sjukdomen är livslång, fortskridande och innebär en 
försämrad livskvalitet och kraftigt förkortad livslängd för en majoritet av patienterna. 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet  

Företaget har kommit in med nytt kliniskt underlag utöver det som ingick i tidigare ärenden 
med dnr 1749/2020 och dnr 2591/2020. Nedan beskrivs det samlade underlaget. 

 

Tidigare inskickat underlag 
I den tidigare ansökan för Kaftrio och Kalydeco i kombinationsregim, dnr 1749/2020, ingick 
fyra kliniska studier där effekt och säkerhet av Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor, för-
kortas fortsättningsvis ELX/TEZ/IVA) i kombination med Kalydeco (ivakaftor, IVA) utvärde-
rats vid behandling av patienter med CF, tolv år gamla eller äldre, som antingen var 
homozygota för F508del-mutation i CFTR-genen (F/F) eller som hade denna mutationstyp i 
endast en av sina alleler av CFTR-genen och en minimalfunktionsmutation i den andra allelen 
(F/MF). Redovisade kliniska studier sammanfattas i tabell 3. 
 
Tabell 3 Sammanfattning av tidigare redovisade kliniska studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse-
alt. 

Studie- 
population 

Primärt effekt-
mått 

Utfall 

Studie 102 
AURORA F/MF 
[5] 

Randomiserad, 
dubbelblindad, 
24 veckor 
 

PBO 403 patienter 
≥12 år 
F/MF-genotyp 
 

Absolut föränd-
ring i ppFEV1 
från baslinjen vid 
vecka 24 

ELX/TEZ/IVA + 
IVA: 13,9%  
PBO: -0,4%  
Δ:14,3; p<0,0001 

Studie 103 
AURORA F/F 
[6] 

Randomiserad, 
dubbelblindad,  
4 veckor 

TEZ/IVA + 
IVA 

107 patienter  
≥12 år 
F/F-genotyp 

Absolut föränd-
ring i ppFEV1 
från baslinjen vid 
vecka 4 

ELX/TEZ/IVA + 
IVA: 10,4% 
TEZ/IVA + IVA: 
0,4% 
Δ:10,0; p<0,0001 
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Studie 105 
OLE 
[7] 

Öppen,  
enarmad,  
192 veckor 
(pågående) 

Ingen kontrol-
larm 

400 patienter 
från studie 
102 
F/MF-genotyp 
 
107 patienter 
från studie 
103 
F/F-genotyp 

Biverkningar, inkl.  
allvarliga och livs-
hotande biverk-
ningar 

I linje med  
AURORA F/MF 
och AURORA 
F/F, både avse-
ende säkerhet 
och effekt (inte-
rimsresultat till 
och med uppfölj-
ningsvecka 24 för 
F/MF respektive 
uppföljnings-
vecka 36 för F/F) 

Studie 109  
[8] 

Randomiserad, 
dubbelblindad, 
24 veckor 

TEZ/IVA + 
IVA 

175 patienter  
≥12 år 
F/F-genotyp 

Absolut föränd-
ring i CFQ-R-RD 
från baslinjen vid 
vecka 24 

ELX/TEZ/IVA + 
IVA: 17,1 
TEZ/IVA + IVA: 
1,2 
Δ:15,9; p<0,0001 

PBO, placebo; ppFEV1, procent av förväntat normalt FEV1 (Forcerad Exspiratorisk Volym under en sekund)-värde 
för ålder, kön och längd; ELX/TEZ/IVA, elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio); IVA, ivakaftor (Kalydeco); TEZ/IVA 
tezakaftor/ivakaftor (Symkevi); OLE, open-label extension; CFQ-R-RD, Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised-Re-
spiratory Domain (ett patientrapporterat livskvalitetsinstrument). 

 
I tillägg har företaget i den tidigare ansökan inkommit med två indirekta jämförelser (ITC) där 
effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA jämfördes med placebo respektive Orkambi 
(lumakaftor/ivakaftor, LUM/IVA) på patienter med F/F-genotyp, enligt den så kallade 
Buchermetoden [8]. Resultaten visade på signifikant bättre effekt av ELX/TEZ/IVA i kombi-
nation med IVA jämfört med såväl placebo som med LUM/IVA med avseende på lungfunkt-
ionen (ppFEV1)11, kroppsmasseindex (BMI)12 och på patientens uppskattning av livskvalitet 
kopplad till andningsfunktion (CFQ-R-RD)13. Det visades dock ingen statistiskt signifikant 
skillnad mellan behandlingarna (ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA jämfört med 
LUM/IVA) avseende effekten på den årliga frekvensen av pulmonella exacerbationer (PEx).  
 
Företaget har även inom ramen för den tidigare ansökan redovisat en känslighetsanalys av 
tillgängliga individuella patientdata, enligt den så kallade metaanalysmetoden, där 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA jämfördes med LUM/IVA avseende effekten på den 
årliga frekvensen av PEx [8]. Resultaten från metaanalysen visade en statistiskt signifikant 
skillnad mellan behandlingarna avseende detta effektmått, samt avseende effekten på den år-
liga frekvensen av PEx som krävt sjukhusvård och/eller intravenös antibiotikabehandling. 
 
För en mer detaljerad beskrivning av de kliniska studier och indirekta jämförelser som nämns 
ovan hänvisas till TLV:s tidigare underlag för beslut för Kaftrio i kombinationsregim med Ka-
lydeco, dnr 1749/2020. 
 
Nytt kliniskt underlag 
I det tillkommande underlaget ingår en ny klinisk studie, studie 104, samt ytterligare upp-
följningsdata från den pågående open-label extension (OLE)-studien studie 105. Aktuella kli-
niska studier sammanfattas i tabell 4 och beskrivs mer utförligt nedan. 
 
 

 
11 FEV1 (Forcerad Exspiratorisk Volym under en sekund) mäts med spirometri och anger den maximala volym (liter) luft som kan 
andas ut under första sekunden efter en maximal inandning. ppFEV1 anger procent av förväntat normalt FEV1-värde för ålder, 
kön och längd. Lägre värden på ppFEV1 betecknar svårare lungsjukdom och ökad mortalitetsrisk. 
12 BMI (Body Mass Index) är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med 
kvadraten på kroppslängden (kg/m2). Vid BMI under 18,5 föreligger undervikt, vid 18,5–24,9 normalvikt, vid 25–29,9 övervikt, 
och vid 30 och däröver föreligger fetma. 
13 CFQ-R (Cystic Fibrosis Questionnaire Revised) är ett patientrapporterat livskvalitetsinstrument särskilt framtaget för patienter 
med andningsrelaterade sjukdomar. Skalan går från 0 till 100 och högre siffra betecknar bättre livskvalitet. CFQ-R omfattar tolv 
domäner, däribland en respiratorisk domän där frågorna avser till exempel hosta, andningssvårigheter, slembildning. För den 
respiratoriska domänen (CFQ-R-RD) brukar en ökning på fyra poäng betraktas som kliniskt relevant effekt. 



10 
Dnr 1491/2021 och dnr 1528/2021 

Tabell 4 Sammanfattning av aktuella kliniska studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse-
alternativ 

Studie- 
population 

Primärt effekt-
mått 

Utfall 

Studie 104 
[8, 9] 
 

Randomiserad, 
dubbelblindad, 
8 veckor 

IVA, för F/G-
genotyp 
 
TEZ/IVA + 
IVA, för F/RF-
genotyp 

258 patienter 
≥12 år 
F/G-genotyp 
eller F/RF- 
genotyp 

Absolut föränd-
ring i ppFEV1 
från baslinjen vid 
vecka 8 

ELX/TEZ/IVA + 
IVA*: 3,7% 
Kontroll*: 0,2% 
Δ:3,5; p<0,0001 

Studie 105 
OLE [10] 
 

Öppen, enar-
mad,  
192 veckor 
(pågående) 

Ingen kontrol-
larm 

400 patienter 
från studie 
102 
F/MF-genotyp 
 
107 patienter 
från studie 
103 
F/F-genotyp 

Biverkningar, inkl.  
allvarliga och livs-
hotande biverk-
ningar 

I linje med  
AURORA F/MF 
och AURORA 
F/F, både avse-
ende säkerhet 
och effekt (inte-
rimsresultat till 
och med uppfölj-
ningsvecka 96) 

TEZ/IVA, tezakaftor/ivakaftor (Symkevi); IVA, ivakaftor (Kalydeco); ppFEV1, procent av förväntat normalt FEV1 
(Forcerad Exspiratorisk Volym under en sekund)-värde för ålder, kön och längd; ELX/TEZ/IVA, elexakaftor/teza-
kaftor/ivakaftor (Kaftrio); OLE, open-label extension. *Sammanslagna data för F/G och F/RF-genotyper. 

 
Studie 104 
Metod 
Studie 104 var en åtta veckor lång randomiserad, dubbelblindad, aktivt kontrollerad fas III-
studie designad för att utvärdera effekten och säkerheten av ELX/TEZ/IVA i kombination med 
IVA hos patienter med CF, tolv år eller äldre, heterozygota för mutationen F508del i CFTR-
genen och som hade en gatingmutation eller en residualfunktionsmutation i den andra allelen 
(F/G och F/RF-genotyper). Endast patienter med ett ppFEV1 mellan 40 och 90 procent vid 
screeningtillfället inkluderades i studien. Patienterna tilläts fortsätta med sina underliggande 
behandlingar (till exempel bronkvidgande behandling, antibiotika och dornas alfa) men all ti-
digare CFTR-modifierande behandling avbröts. 
 
Patienterna behandlades med antingen IVA i monoterapi (150 + 150 mg) eller TEZ/IVA 
(100/150 mg) i kombination med IVA (150 mg) under en fyra veckors öppen inkörningsperiod, 
beroende på vilka mutationer de bar på i CFTR-genen, F/G respektive F/RF. Därefter rando-
miserades patienterna i förhållandet 1:1 till att antigen övergå till behandling med 
ELX/TEZ/IVA (200/100/150 mg) i kombination med IVA (150 mg), eller till att fortsätta med 
den CFTR-modulatorbehandling de erhållit under inkörningsperioden (kontrollgruppen).  
 
Studien var utformad för att analysera sammanslagna data för F/G och F/RF-genotyper men 
subgruppsanalyser för respektive genotyp har utförts. 
 
Studiens primära effektmått var den absoluta förändringen av ppFEV1 från baslinjen uppmätt 
vecka 8 för ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA. 
 
Viktiga sekundära effektmått var: 

• den absoluta förändringen av ppFEV1 från baslinjen uppmätt vecka 8 för 

ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA jämfört med kontrollgruppen. 

• den absoluta förändringen av kloridhalten i patientens svett (SwCl)14 från baslinjen 

uppmätt vecka 8 för ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA. 

• den absoluta förändringen av SwCl från baslinjen uppmätt vecka 8 för ELX/TEZ/IVA i 

kombination med IVA jämfört med kontrollgruppen. 

 

 
14 Kloridhalten i patientens svett (SwCl) är en validerad biomarkör på defekt CFTR-funktion och utgör ett viktigt diagnostiskt 
verktyg. Ett SwCl under 30 mmol/ L anses, enligt europeisk konsensus, normalt. En nivå mellan 30 och 60 mmol/ L anses gräns-
värde och ett SwCl högre än 60 mmol/ L betraktas som förhöjt. 
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Ytterligare sekundära effektmått i studien var: 

• den absolut förändring av CFQ-R-RD från baslinjen uppmätt vecka 8 för 

ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA. 

• den absolut förändring av CFQ-R-RD från baslinjen uppmätt vecka 8 för 

ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA jämfört med kontrollgruppen. 

Resultat 
Totalt inkluderades 258 patienter (F/G: n=95, F/RF: n=163) i studie 104. 98,1 procent av de 
patienter som inkluderades i studien genomförde hela studien. 
 
Patienterna som inkluderades i studien hade en genomsnittsålder på 37,7 år (intervall: 12,3–
72,7 år), 49,6 procent var kvinnor och genomsnittlig ppFEV1 vid baslinjen, efter inkörnings-
perioden, var 67,6 procent (intervall: 29,7–113,5 procent). Genomsnittlig SwCl vid baslinjen 
var 58,0 nmol/ L (intervall: 10,0–116,5 nmol/ L) och genomsnittlig CFQ-R-RD var 76,9 poäng 
(intervall: 0,0–100,0 poäng). Vid baslinjen var patienternas genomsnittliga BMI 24,06 kg/m2 
(intervall: 15,81–44,36 kg/m2). 74,7 procent av F/G-patienterna och 31,3 procent av F/RF-pa-
tienterna hade tidigare behandlats med åtminstone ett CFTR-modulator, huvudsakligen IVA 
respektive TEZ/IVA. 
 
Behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA resulterade i en statistiskt signifikant 
förbättring av ppFEV1, uppmätt vecka 8, på 3,7 procentenheter (95% KI: 2,8-4,6, p<0,0001) 
jämfört med baslinjen (primärt effektmått). 
 
Vidare sågs en skillnad i förbättringen av ppFEV1 från baslinjen uppmätt vecka 8 på 3,5 pro-
centenheter (95% KI: 2,2-4,7, p<0,0001) hos patienter som behandlades med ELX/TEZ/IVA 
i kombination med IVA jämfört med kontrollgruppen. 
 
Effektresultaten för ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA visade även en statistiskt signifi-
kant förbättring av SwCl och CFQ-R-RD-poäng vecka 8 jämfört med både baslinjen och kon-
trollgruppen. 
 
Den absoluta förändringen från baslinjen i BMI vid vecka 8 analyserades i studie 104 (explo-
rativ analys). Patienternas BMI ökade med 0,28 kg/m2 (95 % KI: 0,17, 0,40) efter 8 veckors 
behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA. Patienterna i kontrollgruppen visade 
också en ökning av BMI, vilket resulterade i en skillnad mellan behandlingsgrupperna på 0,13 
kg/m2 (95 % KI: -0,03, 0,29).  
 
Frekvensen av pulmonella exacerbationer var inte ett effektmått i denna 8-veckorsstudie. 
 
Subgruppsanalyser, F/G- och F/RF-genotyper 
I en subgruppsanalys utvärderades effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA jämfört 
med IVA i monoterapi vid behandling av patienter med en F/G-genotyp (n=50 och n=45 för 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA respektive IVA) avseende förbättringen av ppFEV1 från 
baslinjen uppmätt vecka 8. Denna subgruppsanalys visade en behandlingsskillnad på 5,8 pro-
centenheter (95 % KI: 3,5, 8,0). 
 
I en annan subgruppsanalys utvärderades effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA 
jämfört med TEZ/IVA i kombination med IVA vid behandling av patienter med en F/RF-ge-
notyp (n=82 och n=81 för ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA respektive TEZ/IVA) avse-
ende förbättringen av ppFEV1 från baslinjen uppmätt vecka 8. Denna subgruppsanalys visade 
en behandlingsskillnad på 2,0 procentenheter (95 % KI: 0,5, 3,4).  
 
Resultaten från subgrupperna med F/G- och F/RF-genotyperna avseende förbättring av SwCl 
och poäng enligt CFQ-R-RD överensstämde med de totala resultaten. 
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Säkerhet 
Behandling med ELX/TEZ/IVA + IVA var i allmänhet säker och tolererades väl i 8 veckor. 
Sammantaget överensstämde säkerheten i studie 104 med antingen de vanliga manifestation-
erna eller komplikationerna av CF-sjukdom eller med den kända säkerhetsprofilen för 
ELX/TEZ/IVA. Av EMA:s rapport framgår att inga nya säkerhetsproblem identifierades under 
studien 104, men att antalet patienter är relativt litet och uppföljningstiden är begränsad. Pa-
tienter med F/G- och F/RF-mutationer som fullgjort studie 104 kommer därför, på EMA:s be-
gäran, att följas upp i en PASS (post-authorisation safety study, studie 110) för att ytterligare 
långsiktiga säkerhetsdata ska kunna samlas in efter godkännandet. 
 
Studie 105 
Patienter som ingick i de pivotala studierna 102 och 103 (F/MF- respektive F/F-genotyper) 
kunde sedan övergå till den pågående öppna, enarmade förlängningsstudien 105. I denna för-
längningsstudie behandlas samtliga patienter med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA oav-
sett om de ingått i behandlingsarmen eller placeboarmen i de pivotala studierna. 
 
I dnr 1749/2020 fanns interimsresultat från studien 105 på upp till 24 veckor för F/MF-popu-
lationen och resultat på upp till 36 veckor för F/F-populationen (Interim Analysis 2). För en 
mer detaljerad beskrivning av studie 105 hänvisas till TLV:s tidigare underlag för beslut för 
Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco, dnr 1749/2020. 
 
Företaget har nu redovisat ytterligare interimsdata från studien 105 (Interim Analysis 3) till 
och med uppföljningsvecka 96.  
 
Nya interimsresultat 
Totalt inkluderades 507 patienter med F/F- eller F/MF-genotyper i studien 105 (F/MF: 
n=400, F/F: n=107). Data från 390 patienter (F/MF: n=300, F/F: n=90) fanns tillgängliga vid 
vecka 96 (motsvarande 76,9 procent av de patienter som inkluderades i studien). 
 
De nya interimsdata visar att effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA på lungfunkt-
ionen (ppFEV1) kvarstår, vid fortsatt behandling, i åtminstone ytterligare 96 veckor för pati-
enter med F/F- eller en F/MF-genotyp, se figur 1.  
 
Därutöver visar de nya interimsresultaten att de förbättringar som sågs i de pivotala studierna 
102 och 103 avseende SwCl samt CFQ-R-RF kvarstår, liksom förbättringarna i ppFEV1, i åt-
minstone 96 veckor vid fortsatt behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA för 
patienter med F/F- eller en F/MF-genotyp.  
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445-102, studien 102 (randomiserad, dubbelblindad, 24 veckor); 445-103, studien 103 (randomiserad, dubbel-
blindad, 4 veckor); PBO, placebo; ppFEV1, procent av förväntat normalt FEV1 (Forcerad Exspiratorisk Volym 
efter en sekund)-värde för ålder, kön och längd; ELX/TEZ/IVA, elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) + ivakaftor 
(Kalydeco); TEZ/IVA tezakaftor/ivakaftor (Symkevi) + ivakaftor (Kalydeco). 

 
Figur 1 Resultat från de pivotala studierna 102 och 103 (vita delen av diagrammen) kombinerade med inte-
rimsresultat från den öppna, enarmade förlängningsstudien 105 (gråa delen av diagrammen) avseende 
lungfunktion (ppFEV1) [10].  

 
Ad hoc-analys, försämringstakten i ppFEV1 
Företaget har även redovisat resultat från en ad hoc-analys som utfördes med interimsdata 
från studien 105 för att uppskatta den årliga försämringstakten i ppFEV1 under pågående be-
handling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA hos patienter med F/F- och F/MF-ge-
notyper [8].[---------------------------------------------------------------------------]15. 
 
Resultaten av denna ad hoc-analys visar att [---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
15 [----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------]. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------], se tabell 5.  
 
Tabell 5 Ad hoc-analys, enligt [-------------------------------], av försämringstakten i ppFEV1 vid behandling med 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA [8]. 

 F/MF F/F F/MF + F/MF 
(poolad analys) 

N [----------] [----------] [----------] 

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

95% KI [----------] [----------] [----------] 

*Anges i procentenheter per år. [------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------]. 

 
Nya säkerhetsuppgifter 
Inga nya säkerhetsproblem identifierades under studien 105. Säkerhetsprofilen för 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA som sågs i förlängningsstudie 105 överensstämde, en-
ligt redovisat underlag, med det som sågs i de pivotala studierna 102 och 103.  
 
Real World Data, HELIO 
Företaget har kompletterat ansökan med interimsresultat från en pågående prospektiv, enar-
mad, observationell studie, HELIO, utformad för att utvärdera den kliniska effekten av 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA utanför kliniska studier (Real World Data, RWD) hos 
patienter med CF, 12 år och äldre, med åtminstone en F508del-mutation i CFTR-genen 
(F/unspecified) [11]. 
 
Metod 
Data om patientkaraktäristika, kliniska egenskaper och behandlingar före och efter initiering 
av behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA extraherades från elektroniska jour-
naler från tio CF-center i USA.  
 
I denna förplanerade interimsanalys inkluderades alla patienter som i sina journaler hade till-
gängligt tolv månaders data före initiering av behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination 
med IVA och åtminstone sex månaders data efter behandlingsstart (interim cut-off datum var 
28 december 2020).  
 
Utvärderade effektmått (deskriptiv analys) var: 

• den absoluta förändringen av ppFEV1 och av BMI från baslinjen. Baslinjen definierades 

som den senaste registrerade mätningen vid eller före initiering av behandling med 

ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA. 

• den årliga frekvensen av PEx under behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med 

IVA jämfört med den under de 12 månaderna före behandlingsstart. Analysen basera-

des på antal PEx som krävde sjukhusvård associerad med CF och/eller oral eller intra-

venös antibiotikabehandling. 

Resultat 
Totalt identifierades 100 patienter som uppfyllde de fördefinierade kriterier för att inkluderas 
i analysen. 35 procent av dessa var barn, 12 år eller äldre, och 65 procent var vuxna. Majoriteten 
av patienterna hade en F/MF-genotyp (88 procent). Genomsnittlig ppFEV1 vid baslinjen var 
71,0 procent (intervall: 23,9–115,3 procent). Den genomsnittliga uppföljningstiden var 
11,2±2,7 månader (medelvärde ± standardavvikelse, SD). 
 
Analysen visade en genomsnittlig förbättring av ppFEV1 på 10,4 procentenheter från baslinje-
värdet (95% KI: 7,1, 13,7) sex månader efter behandlingsstart. Vidare visade analysen en ge-
nomsnittlig ökning av BMI på 1.08 kg/m2 (95% KI: 0.68, 1.48) sex månader efter 
behandlingsstart jämfört med baslinjen. 
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Den uppskattade årliga frekvensen av PEx minskade med 61 procent under behandlingspe-
rioden fram till insamling av interimsdata (genomsnittlig behandlingstid: 11,2 månader) jäm-
fört med de tolv månaderna före behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA (RR: 
0,39; 95% KI: 0,30, 0,52). 
 
Indirekta jämförelser, F/G- och F/RF-genotyper 
I tillägg har företaget inkommit med två ITC där effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med 
IVA jämfördes med placebo på patienter med F/G- respektive F/RF-genotyp, enligt den så kal-
lade Buchermetoden [8]. Data från [-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------] användes i analysen gällande patien-
ter med en F/G-genotyp. I analysen gällande patienter med en F/RF-genotyp användes data 
från [-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------]. Resultaten visade bland annat på [-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------]. 

 

Tidigare inskickat underlag 
I den tidigare ansökan för Kalydeco i monoterapi, dnr 2591/2020, ingick sju kliniska studier 
där effekt och säkerhet av Kalydeco utvärderats vid behandling av patienter med CF, 4 måna-
ders ålder eller äldre, som antigen hade en gatingmutation eller en residualfunktionsmutation 
i åtminstone en av allelerna i CFTR-genen. Redovisade kliniska studier sammanfattas i tabell 
6. 
 
Tabell 6 Sammanfattning av tidigare redovisade kliniska studier (dnr 2591/2020). 

Studie Studiedesign 
Jämförelse-
alternativ 

Studiepopulat-
ion 

Primärt effekt-
mått 

Utfall 

Studie 102 
STRIVE  
 

Randomise-
rad, dubbel-
blindad,  
48 veckor 

Placebo 161 patienter 
med  
G551D-mutation, 
≥ 12 år  

Absolut föränd-
ring i ppFEV1 
från baslinjen  

IVA: 10,4% 
PBO: -0,2% 
Δ: 10,6%§ 

Studie 103 
ENVISION 
 

Randomise-
rad, dubbel-
blindad,  
48 veckor 

Placebo 52 patienter med  
G551D-mutation, 
6–11 år  

Absolut föränd-
ring i ppFEV1 
från baslinjen 

IVA: 12,6% 
PBO: 0,1% 
Δ: 12,5%§ 

Studie 105 
PERSIST  
 

Öppen, enar-
mad, 96 
veckor 

Ingen kontroll-
larm 

144 patienter 
med G551D-mu-
tation från 
STRIVE och 48 
patienter från 
ENVISION 

Antal patienter 
med allvarliga 
och livshotande  
biverkningar 

I linje med STRIVE 
och ENVISION av-
seende säkerhet 
och  
effekt 

Studie 111 
KON-
NECTION 
 

Randomise-
rad, dubbel-
blindad,   
8 veckor 

Placebo 39 patienter med 
andra gatingmu-
tationer än 
G551D, >6 år 

Absolut föränd-
ring i ppFEV1 
från baslinjen 

IVA: 7,5% 
PBO: -3,2% 
Δ: 10,7%§ 

Studie 108 
KIWI 
 

Öppen,  
enarmad, 24 
veckor 

Ingen kontroll-
larm 

34 patienter med  
G551D-mutation 
eller S549N-mu-
tation,  
2–5 år  

Absolut föränd-
ring i SwCl från 
baslinjen# 

-46,9 mmol/L 
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Studie 124 
ARRIVAL  
 

Öppen,  
enarmad, 24 
veckor 

Ingen kontroll-
larm 

Patienter med  
G551D-mutation 

(a) 19 st, 12 till 
<24 månader 

(b) 11 st, 6 till 
<12 månader 

(c) 6 st, 4 till <5 
månader 

Absolut föränd-
ring i SwCl från 
baslinjen# 

(a) -73,5 mmol/L 

(b) -58,6 mmol/L 

(c) -50,0 mmol/L 

Studie 110 
KONDUCT  

Randomise-
rad, dubbel-
blindad,  
24 veckor 

Placebo 69 patienter med  
R117H-mutation, 
>6 år 

Absolut föränd-
ring i ppFEV1 
från baslinjen 

IVA: 2,6% 
PBO: 0,5% 
Δ: 2,1§§ 

IVA, ivakaftor (Kalydeco); PBO, placebo; ppFEV1, procent av förväntad normal FEV1 (Forcerad Exspiratorisk Vo-
lym under en sekund)-värde för ålder, kön och längd; G551D-mutation är en gatingmutation; S549N- och R117H-
mutationer är residualfunktionsmutationer. # Ej primärt effektmått i studien (studiens primära syfte var att studera 
säkerheten av behandlingen hos små barn); § Statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna; §§ Skillnaden var inte 
statistiskt signifikant.  

 
För en mer detaljerad beskrivning av de kliniska studier som nämns ovan hänvisas till TLV:s 
tidigare underlag för beslut för Kalydeco, dnr 2591/2020. 
 
Nytt kliniskt underlag 
Företaget har inte kommit in med något nytt kliniskt underlag för Kalydeco i monoterapi. 
TLV:s effektbedömning är därmed densamma som i tidigare utredning av Kalydeco, dnr 
2591/2020. 
 
TLV:s diskussion 
Lungfunktion, ppFEV1 
Vid CF minskar lungkapaciteten, mätt som ppFEV1, med 1–3 procentenheter per år för en ge-
nomsnittspatient som ej behandlas med CFTR-modulator [16, 17]. Försämrad lungkapacitet 
har stor betydelse för den hälsorelaterade livskvaliteten och har kopplats till ökad mortalitet 
hos patienter med CF. Mot den bakgrunden utgör bromsad försämring av lungfunktionen ett 
viktigt mål vid behandling. 
 
Behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA visades i de pivotala kliniska studierna 
(studie 102, studie 103 och studie 104) ha en statistiskt signifikant effekt på lungfunktionen 
(ppFEV1, primärt effektmått i samtliga studier) på CF-patienter med minst en F508del-mu-
tation. Behandlingen ledde till en genomsnittlig ökning från baslinjen (etablerad efter en fyra 
veckors inkörningsperiod) med 13,9 procent hos patienter med en F/MF-genotyp, 10,4 procent 
hos patienter med F/F-genotyp, 5,8 procent hos patienter med en F/G-genotyp och 2,0 procent 
hos patienter med en F/RF-genotyp. Under inkörningsperioden hade patienterna behandlats 
med TEZ/IVA i kombination med IVA (F/F, F/MF, F/RF) eller med IVA i monoterapi (F/G). 
Effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA på ppFEV1 är kliniskt relevant för samtliga 
CF-patienter, 12 år och äldre, med minst en F508del-mutation16. 
 
Av EMA:s utredningsrapport för Kaftrio framgår att inkörningsperioden på fyra veckor i de 
kliniska studierna kan ha varit alltför kort för att patienter, som inte tidigare behandlats med 
en CFTR-modulator, vid baslinjen skulle ha hunnit uppnå full effekt av den CFTR-modulator 
de fått under inkörningsperioden [18]. En post hoc-analys av data från studien 103 visade be-
tydligt större förbättringar av ppFEV1 med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA hos patien-
ter utan nyligen genomgången behandling med annan CFTR-modulator än hos patienter med 
nyligen genomgången CFTR-modulerande behandling (13,2 respektive 7,8 procentenheter). 

 
16 Vid en workshop om cystisk fibros och effektmått, anordnad av EMA, konstaterades att en behandling som leder till 1–3 procent 
förbättrad lungkapacitet kan betraktas som kliniskt relevant (2012; EMA/769571/2012). 
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Förbättringarna i ppFEV1 som sågs i denna post hoc-analys hos patienter med nyligen genom-
gången CFTR-modulerande behandling var lägre än de genomsnittliga förbättringarna som 
sågs i studien för hela studiepopulationen (7,8 jämfört med 10,4 procent). I och med att den 
genomsnittliga baslinjenivån för ppFEV1 hade kunnat bli högre om inkörningsperioden hade 
varit längre så skulle möjligen vinsten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA kunnat bli 
lägre. Därmed så finns det en risk att behandlingseffekten av ELX/TEZ/IVA i kombination 
med IVA överskattats i de kliniska studierna. 
 
Den genomsnittliga ökningen av ppFEV1 med 2,0 procentenheter från baslinjen med 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA som sågs för patienter med en F/RF-genotyp är klinisk 
meningsfull men blygsam jämfört med de förbättringar som sågs på CF-patienter med andra 
mutationstyper. Residualfunktionsmutationer resulterar i ett CFTR-protein med viss kvarva-
rande funktion, till skillnad från exempelvis mutationer i F508del och minimalfunktionsmu-
tationer som leder till mycket låg grad av CFTR-funktion eller obefintlig sådan. På gruppnivå 
har patienter med RF-mutationer ofta en lindrigare sjukdomsbild med en långsammare pro-
gression av lungfunktionsnedsättningen samt mindre risk för svåra bakteriella infektioner 
jämfört med patienter med andra mutationstyper. Denna grupp är dock mycket heterogen med 
varierande grad av kvarstående CFTR-funktion och varierande progress av lungfunktionsned-
sättning. Vid 50 års ålder har vissa patienter en lungfunktion inom normalområdet medan 
andra kan behöva lungtransplanteras. Detta beror på vilken RF-mutation patienten bär på men 
även andra faktorer spelar in, exempelvis påverkan av miljön, vilka bakteriella infektioner pa-
tienten drabbas av och förekomst av gynnsamma mutationer i andra gener. Så även om en 
vinst på 2,0 procent jämfört med TEZ/IVA i kombination med IVA anses vara kliniskt relevant 
för patienter med en F/RF-genotyp, kvarstår vissa osäkerheter om huruvida alla patienter med 
en F/RF-genotyp kommer att uppnå ett kliniskt meningsfullt svar av behandling med 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA. 
 
Effekt på lång sikt 
Det saknas långtidsstudier med jämförelsearm av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA. I 
dagsläget finns endast 24 veckors kontrollerade data för patienter med en F/MF- eller F/F-
genotyp och åtta veckors kontrollerade data för patienter med en F/RF- eller en F/G-genotyp.  
 
I dnr 1749/2020 fanns interimsresultat från den pågående öppna, enarmade förlängningsstu-
dien 105 på upp till 24 veckor för F/MF-populationen och resultat på upp till 36 veckor för 
F/F-populationen. Företaget har nu redovisat ytterligare interimsdata från studien 105 till och 
med uppföljningsvecka 96. Dessa nya resultat visar att effekten av ELX/TEZ/IVA i kombinat-
ion med IVA på lungfunktionen (ppFEV1), vid fortsatt behandling, bibehölls över tid under en 
period på upp till totalt 100 veckor för patienter med F/F-genotyp och upp till totalt 120 veckor 
för patienter med en F/MF-genotyp (kumulativ behandlingsperiod; pivotala studier 102, 103 
och förlängningsstudie 105). Därutöver visar de nya interimsresultaten att även de förbätt-
ringar som sågs i de pivotala studierna 102 och 103 avseende SwCl samt CFQ-R-RF bibehölls 
under denna tidsperiod.  
 
Det underlag som företaget presenterat visar sammantaget goda resultat och utifrån verk-
ningsmekanism för ELX/TEZ/IVA är det rimligt att anta att behandlingen har långtidseffekter. 
Samtidigt är det mycket svårt att på basis av 24 veckors kontrollerade data för patienter med 
en F/MF- eller F/F-genotyp, respektive åtta veckors kontrollerade data för patienter med en 
F/RF- eller en F/G-genotyp, bedöma i vilken utsträckning uppmätta effekter kvarstår under 
en hel livstid och hur mycket den fortsatta försämringen av lungfunktion kan bromsas, samt 
hur stor påverkan detta slutligen får i termer av vunna levnadsår. 
 
Försämringstakten i ppFEV1 
Företaget har inom ramen för de aktuella ärendena inkommit med en ad hoc-analys av data [-
-------------------------------------------------------] för att uppskatta den årliga försämringstakten 
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i ppFEV1 under pågående behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA hos patien-
ter med F/F- och F/MF-genotyper. Den årliga genomsnittliga försämringstakten ([-------------
-------------]) i ppFEV1 med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA hos patienter med F/F- och 
F/MF-genotyper var [----------------] ([----] procentenheter per år). Detta indikerar [-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 
för patienter med F/F-genotyp och [-----------------------------] för patienter med en F/MF-ge-
notyp genotyp. Det saknas dock analyser där försämringstakten i lungfunktionen över tid vid 
behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA jämförs med behandling med andra 
CFTR-modulatorer eller med naturalförloppet. [-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------]. 
 
Emellertid noterar TLV att försämringstakten i ppFEV1 för TEZ/IVA i kombination med IVA, 
LUM/IVA samt IVA i monoterapi som rapporterats i OLE-studierna som ingick i dessa läke-
medels kliniska studieprogram var -0,80, -1,33 och -0,91 procentenheter per år för respektive 
behandling. Därutöver var försämringstakten för TEZ/IVA i kombination med IVA, LUM/IVA 
och IVA i monoterapi i samtliga fall signifikant lägre än den försämringstakt som observerades 
i matchade kontroller från det amerikanska CFFPR (naturalförloppet, utan CFTR-modulator-
behandling) [17, 19, 20]. 
 
TLV bedömer att redovisade uppföljningsdata avseende försämringstakten i lungfunktionen 
rymmer många osäkerheter, främst på grund av: 1) uppföljningsdata finns endast för patienter 
med en F/MF- eller F/F-genotyp, 2) det finns inte någon jämförelsearm i studien 105, 3) ana-
lyser där försämringstakten i lungfunktionen över tid vid behandling med ELX/TEZ/IVA i 
kombination med IVA jämförs med behandling med andra CFTR-modulatorer eller med na-
turalförloppet saknas, 4) 120 veckors uppföljning är fortfarande en kort tid sett till att behand-
lingen antas vara livslång. 
 
Trots dessa osäkerheter så är det är rimligt att anta, utifrån redovisat underlag och med hänsyn 
till verkningsmekanismen för ELX/TEZ/IVA, att den fortsatta effekten av behandling med 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA avseende försämringstakten av lungfunktion över tid i 
relation till naturalförloppet är minst lika bra som det som visats för andra CFTR-modulatorer. 
Behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA skulle potentiellt kunna bromsa för-
sämringen av lungfunktion i mycket högre grad än andra CFTR-modulatorer. Ytterligare data 
behövs dock, mot bakgrund av osäkerheterna som nämns ovan, för att kunna bekräfta om så 
är fallet.  
 
Effekt på pulmonella exacerbationer, PEx 
Bristfällig kloridtransport till följd av defekter i CFTR-proteinet resulterar i att tjockt, segt slem 
produceras och ansamlas bland annat i lungbronkerna vilket leder till kroniska andningsbe-
svär och innebär också att bakterier lättare fastnar i luftvägarna. Detta orsakar långdragna och 
svårbehandlade luftvägsinfektioner.  
 
ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA förbättrar funktionen av CFTR-proteinet, vilket resul-
taten avseende SwCl i samtliga kliniska studierna visar. Det är rimligt att anta att den förbätt-
rade kloridtransporten och efterföljande förbättrade miljön i lungan bland annat kommer att 
leda till mindre frekventa PEx och därmed förbättra patientens prognos, eftersom det är dessa 
som genom en ökad inflammation leder till permanenta lungskador. 
 
Den data som finns att tillgå avseende effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA på 
den årliga frekvensen av PEx kommer huvudsakligen från studie 102 där den årliga frekvensen 
av PEx ingick som ett sekundärt effektmått (endast patienter med en F/MF-genotyp har utvär-
derats). Behandling med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA resulterade i denna studie i 
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en statistiskt signifikant minskning av den årliga frekvensen av PEx jämfört med placebo (0,37 
respektive 0,98 PEx per år, avser totalt antal PEx; RR: 0,37; 95% KI: 0,25, 0,55; p<0,0001).  
 
Likande resultat sågs hos patienter som behandlas med ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA 
utanför kliniska studier (interimsdata, studien HELIO). Behandling resulterade i HELIO-stu-
dien i en årlig frekvens av PEx på 0,49 jämfört med 1,24 PEx per år under de tolv månaderna 
före behandling (avser totalt antal PEx; RR: 0,39; 95% KI: 0,30, 0,52).  
 
Även om tillgängliga data avseende PEx främst avser patienter med en F/MF-genotyp så är det 
rimligt att anta en likvärdig relativ effekt av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA för hela 
CF-populationen med minst en F508del-mutation. Detta med hänsyn till verkningsmekan-
ismen för ELX/TEZ/IVA samt de förbättringar som sågs i studierna avseende SwCl för patien-
ter med F/MF-, F/F-, F/RF- och F/G-genotyper. 
 
Notera att ovan presenterade resultat avser totalt antal PEx. I företagets hälsoekonomiska ana-
lyser inkluderas endast PEx som kräver inläggning på sjukhus och/ eller behandling med intra-
venösa antibiotika. Effekten av ELX/TEZ/IVA i kombination med IVA på antal PEx som kräver 
inläggning på sjukhus och/ eller behandling med intravenösa antibiotika analyserades inte i 
kliniska studier.  
 

TLV:s bedömning:  
 
Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco 
Sammantaget visar resultaten från de pivotala kliniska studierna 102, 103 och 104 på kliniskt 
relevanta förbättringar av patientens CFTR-funktion, lungfunktion och livskvalitet efter be-
handling med Kaftrio i kombination med Kalydeco för alla utvärderade genotypgrupper, in-
klusive F/RF (även om vissa osäkerheter föreligger huruvida alla patienter med en F/RF-
genotyp kommer att uppnå ett kliniskt meningsfullt svar på behandling). Effektstorleken vid 
behandling med Kaftrio i kombination med Kalydeco var högre än det som sågs i redovisade 
kliniska studier och indirekta jämförelser för andra CFTR-modulatorer. 
 
Utifrån verkningsmekanismen för Kaftrio och Kalydeco, de sammantaget goda resultat som 
sågs i de pivotala kliniska studierna samt de bibehållna effekterna som ses i studien 105 är det 
rimligt att anta att behandlingen har långtidseffekter. Dock saknas långtidsstudier med jämfö-
relsearm. På basis av 24 veckors kontrollerade data för patienter med en F/MF- eller F/F-ge-
notyp, respektive åtta veckors kontrollerade data för patienter med en F/RF- eller en F/G-
genotyp, är det svårt att bedöma i vilken utsträckning uppmätta effekter kvarstår under en hel 
livstid och hur mycket den fortsatta försämringen av lungfunktion kan bromsas, samt hur stor 
påverkan detta slutligen får i termer av vunna levnadsår. 
 
Kalydeco i monoterapi 
Företaget har inte kommit in med något nytt kliniskt underlag för Kalydeco i monoterapi. 
TLV:s effektbedömning är därmed densamma som i tidigare utredning av Kalydeco, dnr 
2591/2020.  
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3 Hälsoekonomi 

Företaget analyserar i sina hälsoekonomiska analyser för Kaftrio och Kalydeco fem patientpo-
pulationer; fyra populationer som behandlas med Kaftrio i kombination med Kalydeco och en 
population som behandlas med Kalydeco i monoterapi. 
 
Kaftrio i kombinationsbehandling med Kalydeco (Kaftrio + Kalydeco) 
Fyra patientpopulationer ingår i indikationen för kombinationsbehandling med Kaftrio och 
Kalydeco, och så även i den hälsoekonomiska analysen för kombinationsbehandlingen. Kaftrio 
och Kalydeco som tillägg till bästa understödjande behandling (BSC) utvärderas mot: 
 

1. Orkambi som tillägg till bästa understödjande behandling, för patienter som är ho-
mozygota för mutationen F508del i CFTR‑genen (F/F) 

2. Ingen behandling utöver bästa understödjande behandling, för patienter som är 
heterozygota för F508del i CFTR-genen med en minimal funktionsmutation (F/MF) 

3. Ingen behandling utöver bästa understödjande behandling, för patienter som är 
heterozygota för F508del i CFTR-genen med en residualfunktionsmutation (F/RF) 

4. Ingen behandling utöver bästa understödjande behandling, för patienter som är 
heterozygota för F508del i CFTR-genen med en gatingmutation (F/G) 

 
Företaget presenterar en ICER17 för varje enskild patientpopulation, samt en så kallad genom-
snittlig total ICER som avser samtliga populationer aktuella för behandling med Kaftrio + Ka-
lydeco. För att estimera den totala ICERn multipliceras vunna kvalitetsjusterade levnadsår och 
kostnader för varje patientgrupp med antal patienter som förväntas påbörja behandling inom 
respektive grupp. Detta i syfte att generera ett värde som representerar kostnadseffektiviteten 
för samtliga patientpopulationer aktuella för behandling med Kaftrio + Kalydeco. 
 
Strukturen på företagets modeller är i hög grad analog med de som företaget kom in med i 
tidigare ansökningsärenden för Orkambi18, Symkevi + Kalydeco19, Kalydeco i monoterapi20, 
och Kaftrio + Kalydeco21. Till skillnad från företagets förra analys av Kaftrio + Kalydeco inklu-
deras även patienter med F/RF- och F/G-mutationer i den aktuella ansökan. Detta med anled-
ning av att Kaftrio + Kalydeco har fått en utökad indikation. Vidare har företaget modifierat 
ett antal kliniska parametrar i den hälsoekonomiska analysen från tidigare ansökningstillfällen 
baserat på nyinkomna data. Företagets modifieringar, som beskrivs löpande i avsnitt 3.1, leder 
till en lägre ICER för patienter med en F/F- och en F/MF-genotyp jämfört med företagets tidi-
gare ansökan. 
 
För samtliga analyser har företaget kommit in med mikrosimuleringsmodeller. Mikrosimule-
ringen används för att generera klinisk karaktäristika och beräkningar gällande överlevnad. 
Kostnader är aggregerade och beräknade på gruppnivå. Totalt [------] patienter simuleras i 
modellen för varje patientgrupp. Analysen tar ett livstidsperspektiv och en cykel är [--------] 
under de [--------] åren för att sedan övergå till [-----------]. Kliniska effektdata är extrapolerade 
från vecka 24 för patienter med F/F- och F/MF-genotyper, och vecka åtta för patienter med 
F/RF- och F/G-genotyper. Kostnader och effekter har diskonterats tre procent årligen. 
 
Under varje cykel i modellen beräknas patientens lungfunktion (mätt i ppFEV1, percent pre-
dicted forced expiratory volume in one second), weight-for-age z-score22, risk att drabbas av 
pulmonell exacerbation (PEx), ålder, sannolikheten för lungtransplantation, sannolikhet att 
drabbas av biverkningar, diabetesstatus och infektionsstatus. Sannolikheten för behandlings-
avbrott beräknas upp till vecka 48 för Kaftrio + Kalydeco. Beroende på om patienten behandlas 

 
17 Incremental cost-effectiveness ratio 
18 Dnr 45/2018 
19 Dnr 3647/2019 och dnr 3648/2019 
20 Dnr 2591/2020 
21 Dnr 1749/2020 
22 Mått på viktutveckling. 
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med Kaftrio + Kalydeco eller inte så antas dessa variabler utvecklas olika, utom ålder, infekt-
ionsstatus och diabetesstatus. 
 
Kalydeco i monoterapi 
Patientpopulationerna med CF som ingår i indikationerna för behandling med Kalydeco i mo-
noterapi har en gatingmutation eller en R117H-mutation och är 4 månader och äldre. I företa-
gets hälsoekonomiska analys utvärderas Kalydeco i monoterapi i tillägg till bästa 
understödjande behandling mot: 
 

5. Ingen behandling utöver bästa understödjande behandling, för patienter över 6 års 
ålder vid gatingmutation av typen G551D 

Företaget har inte justerat sitt hälsoekonomiska underlag för Kalydeco i monoterapi från tidi-
gare ansökningstillfälle23. En sammanfattning av det hälsoekonomiska underlaget för Ka-
lydeco i monoterapi presenteras i avsnitt 3.2. 
 
Företaget har inte inkommit med hälsoekonomiskt underlag som kan användas för att bedöma 
om kostnaden för användning av Kalydeco vid R117H-mutation är rimlig. 

3.1 Hälsoekonomiskt underlag för kombinationsbehandlingen Kaftrio + 
Kalydeco (patientgrupper 1–4) 

Baslinjekarakteristika för F/F-populationen inhämtades från fas III-studierna TRAFFIC, 
TRANSPORT24 [21] och EVOLVE25 [22]. Företaget menar att patienter med F/F-genotyp som 
fick Kaftrio i studie 103 inte var lämpade att inkludera i analysen eftersom modellen kräver att 
patienter är behandlingsnaiva för att det ska vara möjligt att jämföra med BSC. Baslinjekarak-
teristika för F/MF-populationen inhämtades från studie 102 [5], vilket är den pivotala studien 
för Kaftrio + Kalydeco för denna patientgrupp, se avsnitt 2.4. Baslinjekarakteristika för F/RF-
populationen inhämtades från EXPAND26 [15] och för F/G-populationen från STRIVE och [12] 
KONNECTION27 [13]. Tabell 7 redovisar baslinjekaraktäristika i den hälsoekonomiska ana-
lysen. 
 
Tabell 7 Baslinjekaraktäristika i den hälsoekonomiska analysen 

 F/F F/MF F/RF F/G 

Ålder (år) [-------] [-------] [-------] [-------] 

Kvinnor (%) [-------] [-------] [-------] [-------] 

ppFEV1 [-------] [-------] [-------] [-------] 

Weight-for-age z-
score 

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

Källa 
TRAFFIC, 

TRANSPORT och 
EVOLVE 

Studie 102 EXPAND 
STRIVE och KON-

NECTION 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second. 

 
Eftersom företaget även har presenterat en total ICER för de fyra patientpopulationerna har 
de beräknat antal patienter aktuella för behandling inom varje genmutation. I den hälsoeko-
nomiska analysen har företaget räknat på att det finns [---] patienter med F/F-genotyp, [---] 
patienter med en F/MF-genotyp, [---] patienter med en F/RF-genotyp, och [---] patienter med 
en F/G-genotyp aktuella för behandling med Kaftrio + Kalydeco. Patientgrupperna är totalt 
sett större, men företaget antar att de som har genomgått lungtransplantation inte kommer att 
påbörja behandling med Kaftrio + Kalydeco. 
 
 
 

 
23 Dnr 2591/2020 
24 De pivotala studierna av Orkambi (LUM/IVA) för F/F patienter >12 år 
25 Den pivotala studien av Symkevi (TEZ/IVA) för F/F patienter 
26 Den pivotala studien av Symkevi (TEZ/IVA) för F/RF patienter 
27 De pivotala studierna av Kalydeco (IVA) för patienter med en G551D mutation respektive en icke-G551D mutation 
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TLV:s diskussion 
Alla patienter antas vara behandlingsnaiva vid modelleringens start. En andel av F/F-populat-
ionen får idag Orkambi och kommer inte att vara behandlingsnaiv när behandling med Kaftrio 
+ Kalydeco påbörjas, se sektion 2.3.1. Det är därmed osäkert hur representativ patientpopulat-
ionen i den kliniska studien EVOLVE är för patienter med F/F-genotyp som tidigare behand-
lats med Orkambi och är aktuella för behandling med Kaftrio + Kalydeco. 
 

TLV:s bedömning: TLV analyserar och presenterar resultat separat för de fyra patientpopu-
lationerna: F/F, F/MF, F/RF och F/G. Eftersom både Orkambi och BSC har bedömts vara re-
levanta jämförelsealternativ för patienter med en F/F-mutation (se avsnitt 2.3.1), undersöker 
TLV även kostnadseffektiviteten av Kaftrio + Kalydeco för patienter med F/F-genotyp jämfört 
med BSC. 
 
Baslinjekarakteristika i modellen kommer delvis från studier på Symkevi och Orkambi. TLV 
bedömer att det medför en osäkerhet att använda baslinjedata från studier av andra läkemedel, 
samt studier som inkluderar patienter med andra genotyper än de som utvärderas, det vill säga 
patienter som inte har en F508del-mutation. TLV bedömer därför att resultaten bör tolkas 
med försiktighet, särskilt för patienter med en F/F, F/RF och F/G-genotyp. 
 
I företagets analys av F/F-populationen inkluderas inte den sidoöverenskommelse som finns 
mellan företaget och regionerna för Orkambi. Den innebär att den faktiska kostnaden för an-
vändning av Orkambi är lägre än kostnaden beräknad utifrån AUP. Det finns även [------------
------------------------------------------------]. 

 

Klinisk effekt 
Företaget har presenterat effektmått som huvudsakligen är hämtade från fas III-studierna AU-
RORA F/MF (studie 102) och AURORA F/F (studie 103), se avsnitt 2.4.1. Vidare antar företa-
get i stor utsträckning att den kliniska effekten som visades för patienter med en F/MF-
genotyp i AURORA F/MF kan överföras till patienter med en F/RF-genotyp och en F/G-geno-
typ. Eftersom studie 103 inte jämförde Kaftrio + Kalydeco med Orkambi, har företaget genom-
fört en indirekt jämförelse, se avsnitt 2.4.1 för mer information.  
 
Effektmått som inkluderas i modellen är lungfunktion (ppFEV1), pulmonella exacerbationer 
(PEx), weight-for-age z-score, diabetes, lungtransplantation och överlevnad. Företaget har 
gjort antaganden kring hur dessa effektmått utvecklas efter den tid då kliniska studiedata finns 
att tillgå. Effektmått inhämtades även från observationsstudier, data från företaget och expert-
utlåtanden. 
 
Lungfunktion (mätt som ppFEV1) 
Företaget menar att behandling med CFTR-modulatorer påverkar lungkapacitet mätt som 
ppFEV1 på två sätt:  
 

1. en initial ökning i ppFEV1 direkt efter påbörjad behandling. Den initiala ökningen upp-
nås vid vecka åtta för patienter med F/RF- och F/G-genotyper, och vecka 24 för pati-
enter med F/F- och F/MF-genotyper, 

2. lägre försämringstakt i ppFEV1 över lång tid jämfört med naturalförloppet (efter vecka 
åtta eller 24 och framåt). 

Värdena som företaget tillämpar, både för den initiala ökningen i ppFEV1 samt för den lägre 
försämringstakten i ppFEV1 jämfört med naturalförloppet, har uppdaterats från företagets 
förra ansökningstillfälle28. Företagets modifieringar baseras på nya kliniska data som beskrivs 
löpande i detta avsnitt (för mer information se avsnitt 2.4). En sammanfattning av den kort- 

 
28 Dnr 1749/2020 
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och långsiktiga effekten på lungfunktion för samtliga patientpopulationer aktuella för behand-
ling med Kaftrio + Kalydeco redovisas i tabell 8 nedan. 
 
Tabell 8 Effektmått ppFEV1 i den hälsoekonomiska analysen (patienter aktuella för Kaftrio + Kalydeco) 

CFTR-modulator ppFEV1 Källa 

Initial förbättring i ppFEV1 (procentenheter) 

F/F 

Kaftrio + Kalydeco [---] (inträffar vecka 24) 
ITC, [------------] 

Orkambi [---] (inträffar vecka 24) 

F/MF 

Kaftrio + Kalydeco 14,3 (inträffar vecka 24) Studie 102 

F/RF   

Kaftrio + Kalydeco [---] (inträffar vecka 8) ITC, [------------] 

F/G   

Kaftrio + Kalydeco [---] (inträffar vecka 8) 
ITC, [-------------------------------------------

------------------------------------] 

Årlig försämringstakt av ppFEV1 naturalförlopp (procentenheter) 

Patientgrupp F/F, F/MF, F/G F/RF 

Sawicki 2017. Antagande för F/MF 
och F/G 

9–12 år -1,32 -0,80 

13–17 år  -2,37 -0,57 

18–24 år -2,52 -1,85 

≥ 25 år -1,86 -1,06 

Årlig långsammare försämringstakt av ppFEV1 jämfört med naturalförloppet efter initiala perioden  

Kaftrio + Kalydeco 90,0% 
Antagande. Baseras på 96 veckors 

data från OLE (Studie 105) 

Orkambi 42,0% Konstan 2017 
ITC: indirect treatment comparison, ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second. 

 
Initial ökning i ppFEV1 
För att estimera den initiala ökningen används data från de kliniska studierna samt indirekta 
jämförelser (ITC). För F/F-populationen används data från en indirekt jämförelse (ITC), vilket 
innebär en förbättring om [----] procentenheter i ppFEV1 över de första 24 veckorna från be-
handlingsstart, jämfört med nivån vid baslinjen. För F/MF-populationen inhämtas effektmått 
från studien studie 102 över de första 24 veckorna och innebär en 14,3 procentenheters för-
bättring jämfört med baslinjen. För patienter med F/RF- och F/G-genotyper antar företaget 
en initial förbättring på [----] procentenheter respektive [----] procentenheter, som inträffar 
vid vecka åtta. Estimaten för patienter med F/RF- och F/G-genotyper baseras på subgrupps-
data och ITC-analyser, se avsnitt 2.4 för mer information. 
 
Patienter med F/F-genotyp som behandlas med Orkambi antas få en initial ökning på [----] 
procentenheter som inträffar vid vecka 24. Patienter som endast behandlas med BSC antas 
varken försämras eller förbättras i ppFEV1 under den initiala behandlingsperioden på 8 eller 
24 veckor. 
 
Lägre försämringstakt i ppFEV1 på sikt 
Efter den initiala förbättringen i lungfunktion antas att försämringstakten i ppFEV1 är lång-
sammare för patienter som behandlas med Kaftrio + Kalydeco än för patienter som antingen 
behandlas med Orkambi eller enbart BSC.  
 
En årlig försämringstakt per åldersgrupp antas i analysen för patienter som enbart får BSC, i 
enlighet med uppgifter som redovisas i en poster av Sawicki et al. som inkluderar patienter 
med F/F- och F/RF-genotyper i USA [16]. Företaget antar samma naturliga försämringstakt 
för F/F-, F/MF-, och F/G-populationerna. Eftersom patienter med en F/RF-genotyp generellt 
har en lindrigare sjukdomsbild tillämpar företaget en långsammare försämringstakt i natural-
förloppet för F/RF-populationen, i enlighet med data som redovisas i postern av Sawicki et al. 
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Företaget antar en 90 procent långsammare försämringstakt efter den initiala perioden jäm-
fört med naturalförloppet för samtliga patientgrupper som inkluderas i analyserna och be-
handlas med Kaftrio + Kalydeco. Vid tidigare ansökningstillfälle29, samt i den ursprungliga 
ansökan inom ramen för de aktuella ärendena, antog företaget en långsammare försämrings-
takt på 61,5 procent jämfört med naturalförloppet. Företagets modifiering till 90 procent bas-
eras på en 96 veckors förlängningsperiod för patienter F/F- och F/MF-genotyper från en 
pågående open-label (OLE) studie (studie 105), se avsnitt 2.4.1 för mer information. Företaget 
menar att vid en ad-hoc analys upptäcks ingen försämring i ppFEV1 över 96 veckors behand-
ling med Kaftrio +Kalydeco, och att en långsammare försämringstakt på 90 procent över en 
livstidshorisont därför borde ses som ett konservativt antagande. 
 
För patienter som får Orkambi antas försämringstakten vara 42 procent långsammare än na-
turalförloppet efter den initiala perioden [19]. Företaget antar även i modellen att lungfunkt-
ionen mätt med ppFEV1 inte går under [----] procent. 
 
TLV:s diskussion 
Som beskrivits ovan antas behandling med CFTR-modulatorer påverka ppFEV1 på två sätt:  

• Dels som en initial ökning i samband med påbörjad behandling som uppnås 
vid vecka åtta för F/RF- och F/G-populationer och vecka 24 för F/MF- och F/F-popu-
lationer. TLV anser att det är osäkert om den initiala förbättringen av ppFEV1 kan 
komma att påverkas av avtagande effekt över tid, speciellt för patienter som avbryter 
behandling. TLV har dock inte justerat detta antagande i sina analyser. 

• Dels som en bromsad försämringstakt över tid på 90 procent jämfört med natu-
ralförloppet (efter vecka åtta eller 24 och framåt). 
 

En illustration av företagets modellering av ppFEV1 över tid (för patienter med F/MF-genotyp) 
redovisas i figur 2.  
 

Figur 2 Den initiala förbättringen [-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------]. Notera att figu-
ren är en illustration av företagets modellering avseende progression i lungfunktion mätt som ppFEV1 över 
tid. 

 
Den initiala förbättringen innebär att behandlade patienter ligger på en högre ppFEV1-nivå vid 
vecka åtta eller 24 i förhållande till jämförelsegrupperna. Efter denna tidpunkt beror föränd-
ringar i ppFEV1 enbart av den underliggande försämringstakten av lungfunktionen, det vill 
säga långsammare försämringstakt för behandlade patienter respektive försämring enligt na-
turalförloppet för BSC (Se figur 2). Som tidigare noterats antar företaget i modellen att lung-
funktionen inte går under [---] procent. 
 

 
29 Dnr 1749/2020 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
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Eftersom ppFEV1 är kopplat till mortalitetsrisk och livskvalitet får ett antagande om långsam-
mare försämringstakt på sikt stor påverkan på resultaten (figur 3). En högre ppFEV1-nivå med-
för fler vunna levnadsår och förbättrad livskvalitet hos behandlade patienter, jämfört med 
kontrollgruppen – detta gäller även om försämringstakten antas vara densamma som vid na-
turalförloppet (figur 3b). Med andra ord tillräknas behandlade patienter fortfarande en stor 
behandlingsnytta av Kaftrio + Kalydeco oavsett försämringstakt, på grund av att den initiala 
förbättringen i ppFEV1 bibehålls på sikt. I företagets grundscenario (för patienter med en 
F/MF-genotyp) är medianåldern vid död 69,7 respektive 37,3 år, för patienter som behandlas 
med Kaftrio + Kalydeco jämfört med enbart BSC (figur 3a). Om försämringstakten justeras till 
att vara densamma för båda grupperna efter den initiala perioden, är medianåldern vid död 
46,3 respektive 37,3 år (figur 3b). 
 
 

 
Figur 3 Påverkan av antagande om försämringstakt av ppFEV1 på överlevnad. 

 
TLV har tidigare bedömt att företagets metod för att uppskatta hur behandling med Kaftrio + 
Kalydeco och Symkevi + Kalydeco påverkar patienternas lungfunktion bortom uppföljningsti-
den i den kliniska studien förefaller mycket osäker30. I företagets tidigare ansökan av Kaftrio + 
Kalydeco, samt i företagets ursprungliga grundscenario inom ramen för de aktuella ärendena, 
tillämpade företaget ett estimat på 61,5 procent långsammare försämringstakt. Estimatet bas-
eras på en studie [17] som inkluderade patienter från Symkevi-studierna EVOLVE och EX-
TEND. Dessa patienter var matchade mot patienter i det amerikanska CF-registret, CFFPR. 
Studien var inte randomiserad, och den följde patienter över knappt två år. Vidare har kliniska 
prövningar för Symkevi och Orkambi visat på jämförbar effekt31. Det är därmed svårt att tolka 
den stora skillnaden i långtidsdata gällande reducerad försämringstakt av lungfunktion jäm-
fört med naturalförloppet (61,5 procent för Symkevi + Kalydeco jämfört med 42 procent för 
Orkambi). Företaget har ej kunnat beskriva vad som ligger till grund för denna observerade 
effektskillnad i försämringstakten på sikt. Dock noterar företaget att detta kan bero på att pa-
tientkohorterna i långtidsuppföljningarna av CFTR-modulatorer skiljer sig åt avsevärt. 
 
Till skillnad från företagets tidigare ansökan har företaget kompletterat med okontrollerade 
data som visar utvecklingen av ppFEV1 över en 96 veckors förlängningsperiod för patienter 
med F/F- och F/MF-genotyper som behandlas med Kaftrio + Kalydeco, se avsnitt 2.4.1. Före-
tagets justering från 61,5 procent till 90 procent långsammare försämringstakt än naturalför-
loppet baseras på denna komplettering. 
 
TLV noterar att värdet 90 procent som företaget tillämpar i sitt grundscenario är ett arbiträrt 
estimat. Företagets uppskattning baseras inte på statistiska analyser som jämför 96 veckors 

 
30 dnr 1749/2020, 3647/2019 och 3648/2019 
31 dnr 3647/2019 och 3648/2019 
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data för Kaftrio + Kalydeco med matchade kontroller, i likhet med estimaten som tidigare pre-
senterats för Orkambi, Symkevi + Kalydeco, och Kalydeco i monoterapi32. Vidare antar företa-
get att samma försämringstakt, det vill säga 90 procent långsammare än naturalförloppet, även 
gäller för patienter med F/RF- och F/G-genotyper, trots att det inte finns några data att tillgå 
efter åtta veckor för dessa två patientgrupper. TLV noterar att en långsammare försämrings-
takt på 90 procent innebär att patienter som behandlas med Kaftrio + Kalydeco knappt för-
sämras i lungfunktion på sikt efter den initiala förbättringen (se figur 2). En extrapolering av 
antagandet över ett livstidsperspektiv utan avtagande effekt på sikt är mycket osäkert. Även 
normalbefolkningen försämras i ppFEV1 över tid. 
 
Sammantaget bedömer TLV att företagets antaganden avseende försämringstakt i ppFEV1 på 
sikt är förknippade med mycket höga osäkerheter. Mot bakgrund av det kompletterande un-
derlaget har TLV emellertid reviderat tidigare justeringar33 avseende försämringstakt i lung-
funktion på sikt i jämförelse med naturalförloppet. Försämringstakten i ppFEV1 vid 
behandling med Kaftrio + Kalydeco varieras i TLV:s analyser från att vara 90 procent långsam-
mare än naturalförloppet (samma estimat som företaget tillämpar i sitt grundscenario), till att 
vara 61,5 procent långsammare än naturalförloppet (samma estimat som företaget tillämpade 
i den ursprungliga ansökan inom ramen för de aktuella ärendena). Detta antas för samtliga 
patientpopulationer.  
 

TLV:s bedömning: Med anledning av företagets kompletteringar reviderar TLV tidigare an-
taganden om långsiktig effekt av behandling med Kaftrio + Kalydeco på patienters lungfunkt-
ion mätt som ppFEV1.  
 
TLV ser fortfarande osäkerheter avseende företagets antagande om hur många procent lång-
sammare den årliga försämringstakten i ppFEV1 kommer att vara över tid vid behandling med 
Kaftrio + Kalydeco jämfört med naturalförloppet. TLV bedömer att osäkerheter gällande lång-
tidseffekter och den modellerade kopplingen till mortalitetsrisk till viss grad kan hanteras med 
beräkningar där antagandet om försämringstakt i ppFEV1 varieras. 
 
Pulmonella exacerbationer, PEx 
De pulmonella exacerbationer34 (PEx) som inkluderas i modellen är de som kräver inläggning 
på sjukhus och/eller behandling med intravenösa (IV) antibiotika. Företaget beskriver att 
dessa är inkluderade eftersom de är prediktiva för överlevnad för CF-patienter samt i hög grad 
påverkar livskvaliteten. 
 
I modellen antas behandling med Kaftrio + Kalydeco påverka PEx på två sätt:  
 

1. en indirekt effekt genom att patienters ppFEV1 förbättras och då minskar antal PEx, 
2. en direkt effekt, oberoende på ppFEV1, som tillämpas genom en kalibrerad riskredukt-

ionsfaktor. Den kalibrerade riskreduktionsfaktorn som företaget tillämpar har uppda-
terats från företagets förra ansökningstillfälle33. Modifieringen baseras på nya data och 
beskrivs löpande i detta avsnitt. 

Indirekt effekt på PEx via ppFEV1: 
För Kaftrio + Kalydeco och jämförelsearmarna skattas den årliga incidensen av PEx baserat på 
patienters ppFEV1 och ålder. Det samband som antas mellan förekomsten av ppFEV1 och PEx 
baseras på uppgifter från två publicerade studier [23, 24], och är i enlighet med antaganden i 
TLV:s utvärdering av Orkambi och Symkevi. Sambandet mellan ppFEV1 och PEx som antas i 
företagets modell redovisas på figuren nedan (figur 4). 
 

 
32 Dnr 45/2018, 3657/2019, 3648/2019 och 2591/2020 
33 Dnr 1749/2020 
34 Försämringsperioder i lungfunktion 
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Figur 4 Modellering av PEx kopplade till ppFEV1 [23, 24] 

 
Patienter som behandlas med Kaftrio + Kalydeco antas i modellen få betydligt färre PEx än 
jämförelsearmarna på grund av behandlingens substantiella påverkan på ppFEV1, både på 
kort och lång sikt. 
 
Direkt effekt på PEx via en kalibrerad riskreduktionsfaktor: 
Vidare tillämpar företaget en kalibrerad riskreduktionsfaktor för att beräkna förekomsten av 
PEx för patienter som behandlas med CFTR-modulatorer jämfört med BSC. Företaget menar 
att genom att ytterligare tillämpa en riskreduktionsfaktor fångas läkemedlens effekt på PEx 
som inte förklaras av den indirekta effekten via patienters förbättringar i ppFEV1. Företaget 
multiplicerar den indirekta påverkan på PEx (via ppFEV1) med den kalibrerade riskredukt-
ionsfaktorn för att uppskatta den totala risken för PEx för patienter som behandlas med Kaftrio 
+ Kalydeco. 
 
Företaget har genomfört kalibreringen av riskreduktionsfaktorn genom att generera samma 
riskreduktionskvot, RR 0,22, som upptäcktes i en post hoc-analys med data från studie 102 
(för patienter med en F/MF-genotyp), över en modellperiod på [-------] [8]. Företaget har ge-
nomfört kalibreringen för patienter med en F/MF-genotyp men antar samma riskreduktions-
kvot för samtliga patientgrupper aktuella för behandling med Kaftrio + Kalydeco. Kalibrerade 
riskreduktionsfaktorer och ej kalibrerade riskreduktionskvoter presenteras i tabell 9. 
 
Tabell 9 Riskreduktion för PEx. CFTR-modulerande behandlingar relativt bästa understödjande behandling 
som tillämpas i företagets hälsoekonomiska analys  

 Ej kalibrerad RR för PEx* Källa Kalibrerad RF för PEx** 

F/F 

Kaftrio 0,22 Antagande. Study 102 [-----] 

Orkambi 0,44 TRAFFIC/TRANSPORT  [-----] 

F/MF 

Kaftrio 0,22 Study 102  [-----] 

F/RF    

Kaftrio 0,22 Antagande. Study 102 [-----] 

F/G    

Kaftrio 0,22 Antagande. Study 102 [-----] 
*Riskreduktionskvot (RR) som upptäcktes i studie 102. RR inkluderar även påverkan på PEx via ppFEV1. 
**Kalibrerad riskreduktionsfaktor (RF) som tillämpas i analysen eftersom PEx kopplad till ppFEV1 modelleras också. 
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För patienter som enbart behandlas med BSC tillämpar företaget enbart det indirekta samban-
det mellan ppFEV1 och PEx för uppskattning av antal PEx i modellen, det vill säga ingen risk-
reduktionsfaktor tillämpas. 
 
Utfall PEx i företagets hälsoekonomiska modell 
Genomsnittligt antal PEx per år för samtliga patientgrupper i företagets modell redovisas i ta-
bell 10. I företagets grundscenario antas patienter med en F/MF-genotyp som enbart behand-
las med BSC få, i genomsnitt, [----] PEx per år som antingen leder till sjukhusinläggning eller 
IV antibiotika. För patienter som behandlas med Kaftrio + Kalydeco antas patienter få [----] 
PEx i genomsnitt per år som antingen leder till sjukhusinläggning eller IV antibiotika. Genom-
snittlig riskreduktionskvot per år, över hela modellens tidshorisont, är därför [----] för F/MF 
patienter. 
 
Tabell 10 Genomsnittligt antal PEx per år, utfall i företagets hälsoekonomiska modell 

Patientgrupp F/F F/MF F/RF F/G 

Behandling K+K Orkambi K+K BSC K+K BSC K+K BSC 

Genomsnittligt antal 
PEx per år 

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

Riskreduktionskvot 
enligt modellutfall 

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

 
TLV:s diskussion 
Enbart PEx som kräver inläggning på sjukhus och/eller behandling med IV antibiotika analy-
seras i företagets modell eftersom dessa förutspår mortalitet och påverkan på livskvalitet. 
Dessa utfallsmått ingick dock inte bland primära eller huvudsakliga sekundära analyser för 
F/MF-populationen, och ingick inte alls i studierna för de andra patientpopulationerna, se av-
snitt 2.4.1. För att estimera den kalibrerade riskreduktionsfaktorn som tillämpas i modellen 
har företaget använt riskreduktionskvoten (RR) för patienter som krävde behandling med IV 
antibiotika från post hoc-analysen av studie 102 (RR 0,22). Företaget antar även samma ka-
librerade riskreduktionsfaktor för övriga patientpopulationer som ingår i analyserna. 
 
Genomsnittligt antal PEx per år som krävde sjukhusinläggning i studie 102 var 0,07 för Kaftrio 
+ Kalydeco och 0,24 för placebo (RR 0,29; post hoc-analys). Genomsnittligt antal PEx per år 
som krävde IV antibiotika i studie 102 var 0,08 för Kaftrio och Kalydeco och 0,36 för placebo 
(RR 0,22; post hoc-analys). TLV noterar att dessa två utfall sannolikt överlappar. Därför anser 
TLV att det riktiga estimatet i studie 102 för PEx per år som krävde sjukhusinläggning och/eller 
behandling med IV antibiotika sannolikt ligger mellan 0,08 och 0,1535 för Kaftrio + Kalydeco, 
och mellan 0,36 och 0,6036 PEx per år för BSC. 
 
Utfallet genomsnittligt antal PEx per år i företagets modell (se tabell 10) reflekterar emellertid 
inte samma genomsnittliga antal PEx per år, som antingen kräver sjukhusinläggning eller IV 
antibiotika, som upptäcktes i studie 102. Exempelvis är genomsnittligt antal PEx per år i före-
tagets grundscenario [----] PEx per år för Kaftrio + Kalydeco och [----] PEx per år för BSC för 
patienter med en F/MF-genotyp (se tabell 10). Därför finns risk att företaget överskattar ge-
nomsnittligt antal PEx per år som antingen kräver sjukhusinläggning eller behandling med IV 
antibiotika, speciellt för patienter som enbart behandlas med BSC. 
 
För att hantera denna osäkerhet justerar TLV inputvärdena i modellen i syfte att reflektera 
summan av genomsnittligt antal PEx per år som antingen ledde till sjukhusinläggningar eller 
behandling med IV antibiotika i studie 102. TLV anser att antagandet är icke-konservativt ef-
tersom dessa två utfall sannolikt i hög grad överlappar. För att generera utfallet i enlighet med 
det som upptäcktes i studie 102 justeras formeln för den indirekta effekten på PEx via patien-
ters ppFEV1-nivåer, samt den kalibrerade riskreduktionsfaktorn som tillämpas för patienter 
som behandlas med Kaftrio + Kalydeco. 

 
35 Beräkning: 0,07 (PEx som kräver sjukhusinläggning) + 0,08 (PEx som kräver IV antibiotika) = 0,15 PEx per år 
36 Beräkning: 0,24 (PEx som kräver sjukhusinläggning) + 0,36 (PEx som kräver IV antibiotika) = 0,60 PEx per år 
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Företaget har sent i utredningen kompletterat ansökan med ett utdrag ur en klinisk studierap-
port (clinical study report, CSR) för studie 102. I kompletteringen framgår att PEx per år som 
krävde sjukhusinläggning och/eller IV antibiotika var [----] för Kaftrio + Kalydeco och [----] 
för BSC, riskreduktionskvot [----]. Detta bekräftar att dessa två utfall överlappar. TLV betonar 
därför att genomsnittligt antal PEx per år, som antingen leder till sjukhusinläggning eller IV 
antibiotika, är betydligt lägre än det som presenteras i företagets grundscenario (se tabell 10), 
speciellt för patienter som enbart behandlas med BSC. TLV noterar dock att en justering i en-
lighet med kompletteringen leder till en marginellt högre ICER jämfört med den som presen-
teras i TLV:s grundscenario37.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets modellering av PEx som kräver inläggning 
på sjukhus och/eller behandling med intravenösa antibiotika sannolikt överskattas. Resultaten 
från studierna och företagets kalibreringsmetoder är behäftade med osäkerheter. Vidare är det 
osäkert i vilken utsträckning företagets uppskattning av risk för PEx kan extrapoleras över en 
livstidshorisont. För att hantera dessa osäkerheter justerar TLV risk för PEx i modellen i syfte 
att generera utfallet i de kliniska studierna. TLV:s justering får dock inte ett stort genomslag 
på resultaten i jämförelse med övriga identifierade parametrar förknippade med osäkerheter. 
 
Weight-for-age z-score (mått på viktutveckling) 
I företagets modell påverkas mortalitet bland annat av patienters weight-for-age z-score. Vär-
dena för weight-for-age z-score som företaget tillämpar i sin hälsoekonomiska analys har upp-
daterats från tidigare ansökningstillfälle38. Företagets modifieringar baseras på nytillkomna 
data som beskrivs löpande i detta avsnitt. 
 
För F/F-populationen antas en förbättring på motsvarande [----] från baslinjen till slutet av 
den initiala perioden (24 veckor) baserat på data från den indirekta jämförelsen. För F/MF-
populationen antas en förbättring på motsvarande [----], vilket är baserat på data från studie 
102. 
 
För patienter med F/RF- och F/G-genotyper antas att den initiala perioden varar i åtta veckor. 
Företaget har inhämtat estimat för dessa patientpopulationer från andra studier som stude-
rade andra CFTR-modulatorer. För patienter med en F/RF-genotyp antas en förbättring på [-
---] under den initiala perioden baserat på en ITC mot placebo för Symkevi. För patienter med 
en F/G-genotyp antas en förbättring på [----] från baslinjen till slutet av den initial perioden 
baserat på en indirekt jämförelse mot placebo för Kalydeco i monoterapi (data från studie 104). 
Denna ökning antas bibehållas över hela tidshorisonten för samtliga patienter och påverkas 
inte av att patienter avbryter behandling. 
 
För jämförelsearmen antas weight-for-age z-score vara konstant från baslinjen och över mo-
dellens tidshorisont. 
 
Diabetes 
Under en cykel kan en patient drabbas av diabetes och samma risk antas för båda behandlings-
armarna i modellen [25]. 
 
Lungtransplantation  
De patienter som har en lungfunktion lägre än [----] procent än det förväntade (ppFEV1 under 
[----] procent) antas vara aktuella för lungtransplantation. Företaget har gjort detta estimat 
med hjälp av kliniska experter i Sverige. Vidare antas [----] procent av dessa patienter få en 
lungtransplantation första året efter att ppFEV1 underskrider [----] procent. Följande år antar 
företaget att resterande patienter ([----] procent) inte kommer att vara aktuella för en lung-
transplantation. 
 

 
37 Kostnad per vunnet QALY blir cirka 0,5 procent högre för patienter med en F/MF-genotyp 
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Lungtransplantation ökar patienternas livskvalitet, innebär ökade vårdkostnader, behand-
lingsavbrott vid behandling med CFTR-modulatorer samt innebär en förändrad mortalitets-
risk ([----] procent första året och [----] procent följande år). 
 
Överlevnad (mortalitet) 
Företaget har uppdaterat sin modellering av överlevnad från förra ansökningstillfälle38. Före-
tagets modifiering baseras på en valideringsstudie som nyligen publicerats [26]. 
 
Mortalitetsrisken vid baslinjen i modellen är baserad på åldersspecifik mortaliet enligt en ex-
trapolerad överlevnadskurva för den brittiska CF-populationen. Patienters mortalitetsrisk är 
sedan kalkylerad i varje cykel baserat på en Cox proportional hazard (CPH)-modell [27, 28], 
som tidigare har använts i företagets analyser för Kaftrio + Kalydeco, Orkambi och Symkevi39. 
Enligt denna modell påverkas mortaliteten av ålder, lungfunktion (ppFEV1), kön, weight-for-
age z-score, pankreasinsufficiens40, diabetesstatus, infektionsstatus och antal PEx per år. 
 
Företaget har använt data från det brittiska CF-registret, till och med år 2008, det vill säga 
innan CFTR-modulatorer introducerades. Företaget har extrapolerat data med den paramet-
riska sannolikhetsfördelningen Weibull. Det finns en uppsättning av parametriska funktioner 
som kan användas för att extrapolera överlevnad i en modell. Företagets val att använda Wei-
bull, snarare än andra sannolikhetsfördelningar, baseras på statistiska tester där passformen 
mellan underliggande data och modellerade data utvärderas.  Därutöver har företaget studerat 
hur utfallen vid de olika sannolikhetsfördelningarna förhåller sig till vad som kan förväntas för 
CF-patienter. Företaget menar att medianöverlevnaden skattad med denna sannolikhetsför-
delning är 40,8 år och att den är kliniskt rimlig. I företagets modell kan sannolikhetsfördel-
ningen ändras till den för Gompertz, vilket ger en medianöverlevnad på 31 år. 
 
Företagets estimerade överlevnadskurvor vid behandling med Kaftrio + Kalydeco för samtliga 
fyra patientpopulationer som företagets hälsoekonomiska underlag avser redovisas i Bilaga 2.  
 
TLV:s diskussion 
Företaget har modellerat mortalitetsrisken baserat på CF-populationen i Storbritannien. Fö-
retaget estimerar med denna metod att medianöverlevnaden är 40,8 år, vilket är lägre än den 
förväntade medianlivslängden i Sverige idag, se avsnitt 2. I modellen kan sannolikhetsfördel-
ningen ändras till en baserat på Gompertz, vilket inte får stor påverkan på kostnaden per vun-
net QALY. Vidare finns studiedata endast över en kort period. Långtidsöverlevnad extrapoleras 
från dessa korttidsdata med hjälp av en CPH-modell [27]. Att använda kliniska surrogatmått 
(ppFEV1) från en 96-veckors öppen och enarmad förlängningsperiod för patienter med F/F- 
och F/MF-genotyper för att estimera stora överlevnadsvinster för samtliga patientpopulat-
ioner innebär stora osäkerheter. 
 

TLV:s bedömning: Sammantaget är företagets extrapolering av den underliggande mortali-
tetsrisken behäftad med höga osäkerheter.  
 
Data som presenteras i avsnitt 2.4 visar att Kaftrio + Kalydeco har bättre effekt än jämförelse-
alternativen över kort tid. TLV konstaterar att det är svårt att på basis av 24 veckors kontrolle-
rade data för patienter med en F/MF- eller F/F-genotyp och åtta veckors kontrollerade data 
för patienter med en F/RF- eller en F/G-genotyp dra några slutsatser om hur behandlingsef-
fekten kommer att utvecklas under ett helt livstidsperspektiv för denna progressiva sjukdom, 
samt hur stor påverkan detta slutligen får i termer av vunna levnadsår. 
 
Utifrån redovisat kliniskt underlag bedömer TLV att det är rimligt att anta att behandling med 
Kaftrio och Kalydeco kan medföra klinisk nytta över tid och ge en förlängd överlevnad. I såväl 

 
38 Dnr 1749/2020 
39 Dnr 1749/2020, 3647/2019, 3648/2019, och 45/2018 
40 Bukspottkörteln 
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företagets som TLV:s analyser antas behandling leda till stora hälso- och överlevnadsvinster, 
oavsett justeringar av antaganden om extrapolering bortom den tid som studiedata finns att 
tillgå. 

 

Behandlingsavbrott 
Värdena för behandlingsavbrott som företaget tillämpar i sin hälsoekonomiska analys har upp-
daterats från förra ansökningstillfälle41. Företagets modifiering baseras på nya data som besk-
rivs löpande i detta avsnitt. 
 
I företagets analys inkluderas olika avbrottsfrekvenser för de olika genmutationerna. Företaget 
uppger att efter de första 32 till 48 veckorna antas inga patienter som behandlas med Kaftrio 
+ Kalydeco avbryta behandling. Detta motiveras med att avbrott som beror på biverkningar 
vanligen kommer tidigt efter insättning. I företagets tidigare ansökan41 antogs inga behand-
lingsavbrott efter vecka 96. Avbrottsfrekvenser finns redovisade i tabell 11. 
 
Tabell 11 Avbrottsfrekvenser i den hälsoekonomiska analysen 

Population 
Period 
(vecka) 

Källa Avbrottsfrekvens (per år) 

F/F 

Kaftrio 0–24 [------------------] [----] 

 24-48 [------------------] [----] 

Orkambi 
0-24 [------------------] [----] 

24-96 [------------------] [----] 

F/MF 

Kaftrio 
0-24 [------------------] [----] 

24-48 [------------------] [----] 

F/RF 

Kaftrio 
0-8 [------------------] [----] 

8-32 [------------------] [----] 

F/G 

Kaftrio 
0-8 [------------------] [----] 

8-32 [------------------] [----] 

 
Vidare antar företaget att patienter som avbryter behandling med Kaftrio + Kalydeco under de 
första 32 till 48 veckorna bibehåller den initiala förbättringen i ppFEV1 över hela modellens 
tidshorisont. 
 
Följsamhet till behandling 
Företaget har antagit en följsamhet till behandlingen baserat på uppgifter från de kliniska stu-
dierna över de första 8 till 24 veckorna från simuleringens början (98,8 till 99,7 procent bero-
ende på patientpopulation). Därefter antar företaget en följsamhet till behandling på 80 
procent för samtliga patienter. Företaget antar att följsamhet till behandling enbart påverkar 
läkemedelskostnaderna, inte behandlingseffekter, vilket gör att kostnaden per vunnet QALY 
sjunker betydligt. Antagandet är baserat på följsamhet till behandling med Kalydeco i mono-
terapi enligt registerdata i en retrospektiv studie [29]. Studien inkluderade 79 patienter mellan 
januari 2012 och juli 2014, och visade att följsamheten i genomsnitt var 80 procent. Enligt 
företaget visade resultat från studien, gällande patienter som krävde sjukhusinläggning, en bi-
behållen effekt även vid den lägre doseringen. 
 
Företaget hänvisar även till en analys som tyder på följsamhet för Symkevi + Kalydeco på 83,7 
procent de första sex månaderna efter att behandlingen initierats [30]. Företaget menar att 
denna studie är mindre lämpad att använda i modellen eftersom den inte har följt patienterna 
över lika lång tidsperiod som Suthoff et al., 2016 [29]. 
 

 
41 1749/2020 
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Företaget har även inkommit med två franska studier på Orkambi [31, 32]. Företaget menar 
att båda studierna stödjer deras antagande om att följsamhet till behandling enbart påverkar 
kostnadsposten för läkemedlet och inte effekten. 
 
TLV:s diskussion 
Behandlingsavbrott 
Företagets antagande om behandlingsavbrott bedöms inte som rimligt. Patienter som kvarstår 
på behandling efter 32 till 48 veckor antas fortsätta behandling resten av livet. Detta är ett 
starkt antagande som det saknas stöd för. Det finns flera anledningar till att patienter skulle 
avbryta behandling med Kaftrio + Kalydeco. Biverkningsprofilen för Kaftrio i kombination 
med Kalydeco över en längre period är inte känd. Därutöver avser tillgängliga uppföljningsdata 
från studie 105 vid vecka 96 endast 76,9 procent av de patienter som inkluderades i studien.  
 
Företaget antar att patienter som avbryter behandling bibehåller den initiala förbättringen i 
ppFEV1. Som tidigare noterats leder den initiala förbättringen i ppFEV1 till överlevnadsvinster 
oavsett försämringstakt (se TLV:s diskussion om ppFEV1). Företagets antagande medför att 
patienter som avbryter behandling under de första 32 till 48 veckorna antas vinna levnadsår 
jämfört med patienter som enbart behandlas med BSC, utan några kostnader eftersom de inte 
behandlas aktivt. TLV bedömer att detta antagande inte är kliniskt rimligt. 
 
Följsamhet till behandling 
Antagandet om följsamhet till behandling med Kaftrio + Kalydeco får stor påverkan på resul-
tatet på grund av företagets höga ansökta pris. Företaget antar att sämre följsamhet till be-
handling på 80 procent jämfört med observerade 98,8 till 99,7 procent i kliniska studier leder 
till lägre kostnader, men utan påverkan på behandlingseffekter. Företaget har i tidigare ären-
den42 gjort samma antaganden gällande följsamhet till behandling. TLV bedömde då att före-
tagets antagande om följsamhet till behandling bortom studietiden är svagt underbyggda 
eftersom data på följsamhet bortom studietiden är baserat på en annan patientpopulation och 
med en annan behandlingsregim43. TLV finner inte anledning att frångå denna bedömning. 
 

TLV:s bedömning:  
Det bedöms inte som rimligt att anta att inga behandlingsavbrott sker efter 32 veckor (sju må-
nader) för patienter med F/RF- och F/G-genotyper och 48 veckor (11 månader) för patienter 
med F/F- och F/MF-genotyper. TLV har tidigare bedömt att företagets antagande om behand-
lingsavbrott är mycket osäkert. Det föreligger en risk att företaget underskattar kostnaden per 
vunnet QALY med detta antagande. 
 
TLV bedömer att det inte är rimligt att anta att följsamhet till behandling på 80 procent enbart 
påverkar kostnader och inte effekt av behandling med Kaftrio + Kalydeco. Detta får mycket 
stor påverkan på resultaten på grund av företagets höga ansökta pris.  

 

Livskvalitetsvikterna i modellen är främst beroende av patienternas lungfunktion, ppFEV1, 
och förekomsten av pulmonella exacerbationer, PEx. Vidare tillämpar företaget så kallade be-
handlingsspecifika livskvalitetsvikter i sitt grundscenario. Patientens livskvalitet är även bero-
ende av om patienterna genomgått en lungtransplantation.  
 
Företaget argumenterar att EQ-5D inte är ett lämpligt instrument att använda i CF-populat-
ionen. I de kliniska studierna för Kaftrio + Kalydeco mättes livskvalitet med det sjukdomsspe-
cifika instrumentet Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised (CFQ-R). I modellen använder 
företaget dock inte resultat från de kliniska studierna för att estimera livskvalitetsvikter. 
 
 

 
42 Exempelvis dnr 1749/2020, 2591/2020, 3647/2019, och 3648/2019 
43 Dnr 3647/2019 och 3648/2019 
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Livskvalitetsvikter kopplade till lungfunktion (ppFEV1 och PEx) 
Företagets modellering av livskvalitet kopplad till olika ppFEV1-nivåer har uppdaterats från 
företagets tidigare ansökan44. Vid tidigare ansökningstillfälle för Kaftrio + Kalydeco stratifie-
rade företaget livskvalitetsvikterna baserat på tre ppFEV1-stadier inhämtade från en studie av 
[--------------] [33]. Dessa livskvalitetsvikter redovisas i Bilaga 3.  
 
Företaget har i den aktuella ansökan i stället utgått en multivariat regressionsanalys för att 
prognosticera relationen mellan förekomsten av livskvalitet och lungfunktion (ppFEV1) samt 
pulmonella exacerbationer (PEx). Företaget har med livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-3L upp-
skattat hälsorelaterad livskvalitet baserat på data från en studie av [--------------] [34] med data 
från den kliniska studien STRIVE (161 respondenter). Studien av [--------------] visade att både 
ppFEV1 och PEx hade en statistiskt signifikant påverkan på livskvalitet. Företaget räknar på 
att en PEx varar i [----] dagar. Den livskvalitetspåverkan som antas i modellen är [----] [34]. 
 
Företaget antar att eventuella identifierade biverkningar av behandling med Kaftrio + Ka-
lydeco inte påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten. 
 
Behandlingsspecifika livskvalitetsvikter 
I de kliniska studierna mättes hälsorelaterad livskvalitet med CFQ-R. Företaget har adderat 
behandlingsspecifika livskvalitetsvikter, [----], för patienter som behandlas med Kaftrio + Ka-
lydeco, oavsett ppFEV1-nivå. Genom att addera dessa vikter menar företaget att de fångar de 
fördelar som inkluderar påverkan på andra organsystem, generella förbättringar gällande väl-
befinnande samt livskvalitetspåverkan som inte är kopplat till respiratoriska utfallsmått. För-
bättring av domäner som är icke-andningsrelaterade har observerats i studie 103 och studie 
102. Figur 5 visar livskvalitetsvikter för de olika behandlingsalternativen som tillämpas i före-
tagets grundscenario, per ppFEV1-nivå. 
 

Figur 5 Livskvalitetsvikter i den hälsoekonomiska analysen kopplade till patienters ppFEV1-nivåer 

 
Företaget har estimerat de behandlingsspecifika livskvalitetsvikterna genom att göra en post-
hoc analys på data över det sjukdomsspecifika måttet CFQ-R från studie 102 för icke-andnings-
relaterade symtom [8]. För att göra detta användes en preferensbaserad algoritm, CFQ-R-8D, 
som inkluderar åtta av de domäner som ingår i CFQ-R. Företaget menar att behandling med 
Kaftrio + Kalydeco förbättrar livskvaliteten på flera sätt än vad som återspeglas av förbättrad 
ppFEV1. I analyserna har företaget justerat livskvalitetsvikten för att inte dubbelräkna förbätt-
ring kopplad till förbättring av ppFEV1. Företaget antar samma behandlingsspecifika livskva-
litetsvinst för samtliga patientgrupper som behandlas med Kaftrio + Kalydeco. 

 
44 Dnr 1749/2020 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
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Företaget har även inkommit med en studie som inkluderar CFQ-R svar från 43 patienter som 
har behandlats med Kaftrio + Kalydeco [35]. Resultaten visar förbättrad livskvalitet tre måna-
der från baslinjen. 
 
Livskvalitetsvikterna beroende av lungtransplantation 
Företaget inhämtade livskvalitetsvikter efter lungtransplantation från en studie av Whiting et 
al., 2014 [24]. Samma källa användes i analysen av Symkevi + Kalydeco. Livskvalitetsvikten är 
oberoende av patienternas sjukdom och behandling före transplantation. EQ-5D användes för 
att uppskatta livskvalitet i studien. Den livskvalitetsvikt som antas efter lungtransplantation i 
modellen är 0,81. Denna livskvalitetsvikt var en av de mest känsliga parametrarna i företagets 
deterministiska känslighetsanalys.  
 
TLV:s diskussion 
TLV har tidigare bedömt att företagets resonemang kring att EQ-5D överskattar livskvalitets-
värden vid baslinjen i kliniska prövningar förefaller rimligt. TLV noterade även i tidigare ut-
redning att uppföljningstiden i den kliniska studien företaget använder för att uppskatta 
livskvalitet är mycket begränsad i förhållande till den livstidshorisont som antas i modellen45. 
TLV har även tidigare bedömt att det är rimligt att anta att den genomsnittliga längden för en 
PEx är 14 dagar46. TLV finner inte anledning att frångå dessa bedömningar. 
 
I likhet med tidigare ansökningar har företaget uppskattat livskvalitet med olika instrument. 
TLV har i tidigare utvärderingar beskrivit att det är en svaghet med analysen eftersom olika 
instrument för att mäta livskvalitet kan ge olika resultat och hur överförbara dessa resultat är 
i detta fall förefaller inte helt klarlagt. I denna analys har företaget använt det generiska instru-
menten EQ-5D samt det sjukdomsspecifika CFQ-R.  
 
Företagets justering för uppskattning av livskvalitetsvikter kopplade till patienters ppFEV1-
nivåer, från [--------------] [33] till [--------------] [34], leder till en lägre kostnad per vunnet 
livskvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Företaget har inte motiverat denna justering i sitt un-
derlag. Det kan dock anses vara lämpligt att uppskatta livskvalitet på en kontinuerlig skala ([-
-------------]), snarare än på en kategorisk skala ([--------------]), i syfte att fånga småskillnader 
i livskvalitet mellan patienter som ligger på olika ppFEV1-nivåer. TLV noterar emellertid att 
livskvalitetsvikterna som presenteras i studien av [--------------] har en låg validitet. Livskvali-
tetsvikterna är betydligt högre än det som upptäckts i andra studier som uppskattat relationen 
mellan ppFEV1 och livskvalitet [24, 33]. Patienter som behandlas med BSC och ligger på 60 
procent i ppFEV1 antas ha en livskvalitetsvikt på cirka 0,90 (se figur 5 ovan), vilket är högre 
livskvalitet än den som uppskattats för generella befolkningen. Vidare är regressionskurvan 
från [--------------] relativt platt (se figur 5), vilket innebär att skillnader i livskvalitetsvikter 
mellan patienter som ligger på olika ppFEV1-nivåer är något lägre än det som kan förväntas i 
klinisk verklighet. 
 
TLV noterar att eftersom patienter som behandlas med Kaftrio + Kalydeco antas vinna många 
levnadsår i företagets analys, drivs livskvalitetsvinsterna i stor utsträckning av de höga livskva-
litetsvikterna som antas för behandlade patienter under vunna levnadsår. Om livskvalitetsvik-
terna justeras till en generellt lägre nivå med högre lutning (riktningskoefficient), i syfte att 
fånga större skillnader i livskvalitet mellan patienter som ligger på olika ppFEV1-nivåer, leder 
det alltjämt till en betydligt högre kostnad per vunnet QALY gentemot företagets grundscena-
rio. Detta bevisar att de höga livskvalitetsvikterna som antas för patienter under vunna lev-
nadsår, snarare än storleken på skillnader i livskvalitetsvikter mellan patienter som ligger på 
olika ppFEV1-nivåer, driver QALY-vinsterna i modellen. TLV har i detta exempel tillämpat hy-
potetiska kontinuerliga livskvalitetsvikter baserat på studien av [--------------] [33]. Vikterna 
redovisas på figur 6 nedan. 

 
45 dnr 3647/2019 och 3648/2019 
46 dnr 1135/2016, 2216/2018 och 2217/2018 
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Figur 6 Hypotetiska kontinuerliga livskvalitetsvikter baserade på studien av [--------------]. Livskvalitetsvik-
terna leder till en högre ICER gentemot företagets grundscenario. 

 
Med ett tillägg av behandlingsspecifika livskvalitetsvikter i analysen föreligger därför stor risk 
att livskvalitetsvinsterna överskattas. Exempelvis antas patienter ha en livskvalitetsvikt på 
cirka [----] ([--------------]) i företagets grundscenario förutsatt att de behandlas med Kaftrio + 
Kalydeco och ligger på 60 procent i ppFEV1 (se figur 5). Vidare antar företaget en livskvalitet-
svikt på 1 för patienter som har över 67 procent i ppFEV1, förutsatt att de behandlas med 
Kaftrio + Kalydeco (se figur 5). TLV bedömer att detta är orimligt höga estimat som har stor 
påverkan på resultaten. 
 
Sammantaget anser TLV att livskvalitetsvinsten i företagets analys överskattas betydligt när 
behandlingsspecifika livskvalitetsvikter inkluderas. Detta eftersom livskvalitetsvinsten i mo-
dellen drivs av de orimligt höga livskvalitetsvikterna som företaget antar under vunna lev-
nadsår. Dessutom noterar TLV att livskvalitetsvinsterna eventuellt överskattas även när 
behandlingsspecifika livskvalitetsvikter exkluderas. Därför exkluderar TLV företagets behand-
lingsspecifika livskvalitetsvikter och undersöker påverkan av olika livskvalitetsvikter på de häl-
soekonomiska resultaten i känslighetsanalyser. 
 
Företaget har i sina analyser bortsett från påverkan av biverkningar på den hälsorelaterade 
livskvaliteten. TLV anser att företaget inte tillräckligt har styrkt att biverkningar inte påverkar 
livskvaliteten. Därmed finns det risk att företaget har överskattat QALY-vinsten för behandling 
med Kaftrio + Kalydeco, jämfört med bästa understödjande behandling. Företaget noterar 
dock att biverkningar som sågs i de kliniska studierna ansågs inte vara allvarliga med avseende 
på etiologi och frekvens, varför ingen påverkan på livskvalitet appliceras i analysen.  
 
Vidare saknas långtidsdata på hur livskvalitet utvecklas över tid för patienter som behandlas 
med Kaftrio + Kalydeco. Det är också oklart hur livskvaliteten påverkas av avbrott av behand-
ling med Kaftrio + Kalydeco. 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
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TLV:s bedömning: TLV konstaterar i likhet med företaget att EQ-5D har resulterat i orimligt 
höga livskvalitetsvikter i kliniska studier för CFTR-modulatorer. TLV håller med företaget om 
att det kan vara lämpligt att estimera livskvalitetsvikter för de olika ppFEV1-nivåerna i mo-
dellen med hjälp av andra studier på CF-patienter och där preferensbaserade instrument an-
vänts (såsom EQ-5D).  
 
Samtidigt bedömer TLV att livskvalitetsvikterna som företaget tillämpar i sitt grundscenario 
är orimligt höga och sannolikt inte återspeglar sjukdomens verkliga påverkan på hälsorelate-
rad livskvalitet. Det finns stor risk att livskvalitetsvinsten överskattas betydligt när företaget 
ytterligare adderar behandlingsspecifika livskvalitetsvikter till redan höga livskvalitetsvikter. 
 
Företaget inkluderar inte påverkan av biverkningar, vilket gör att det finns risk att QALY-vins-
ten för behandling med Kaftrio + Kalydeco överskattas. 

 

Kostnader för läkemedlet 
Företaget har inte justerat ansökt pris för Kaftrio + Kalydeco från tidigare ansökningstillfälle47. 
 
Ansökt pris för Kaftrio är 103 951,25 kronor (AUP) för 56 tabletter (vilket motsvarar 28 dagars 
behandling) och för Kalydeco 66 970,25 kronor (AUP) för 28 tabletter. Rekommenderad dos 
enligt produktresumén är två tabletter av Kaftrio på morgonen och en tablett Kalydeco på kväl-
len (se sektion 2.2.3).  
 
Den totala läkemedelskostnaden per år för Kaftrio i behandlingsregim med Kalydeco uppgår 
till 2 229 610 kronor till ansökt AUP. Detta motsvarar cirka 186 tusen kronor per patient och 
månad. Läkemedelskostnaderna finns redovisade i tabell 12. 
 
Tabell 12 Årlig kostnad för läkemedel i den hälsoekonomiska analysen (AUP)  

 Orkambi 
Kaftrio + Kalydeco 

Morgon (Kaftrio) Kväll (Kalydeco) 

Kostnad per paket (kr) 116 521 103 951 66 970 

Doser per paket 112 56 28 

Doser per dag 4 2 1 

Årlig kostnad (kr) 1 519 978 2 229 610 

 
Läkemedelskostnaden för Orkambi (som är jämförelsealternativet för F/F-populationen) upp-
går till cirka 127 tusen kronor per månad (fastställt AUP). Det finns en sidoöverenskommelse 
mellan företaget och regionerna som gör att läkemedelskostnaden för Orkambi minskar.  
 
Företaget har antagit en prisreduktion år ett efter att patentet går ut på 59,4 procent och på 
70,6 procent efterföljande år för samtliga produkter. Detta antas hända år sex efter modelle-
ringsstart för Kalydeco, år sju för Orkambi och år 16 för Kaftrio. Företagets antagande bygger 
på uppgifter från en publicerad artikel baserat på data från tolv EU-länder [36]. Studien ana-
lyserar prisutveckling efter patentutgångar mellan perioden 1998 och 2010 för 101 substanser. 
Företaget argumenterar att om inte hänsyn tas till prissänkning över tid missar man en del av 
samhällsvärdet av ett nytt läkemedel. 
 
TLV:s diskussion 
För F/F-populationen finns det en sidoöverenskommelse för Orkambi mellan företaget och 
regionerna som gör att kostnaden per patient och år är betydligt lägre. [--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------]. Företaget tillämpar inte pris med hänsyn till avtalet 

 
47 Dnr 1749/2020 
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för Orkambi i sina analyser utan använder fastställt AUP. TLV redovisar en scenarioanalys för 
F/F-populationen inklusive pris med hänsyn till gällande sidoöverenskommelse för Orkambi. 
 
Företaget har inkluderat ett antagande att priset av Kaftrio och Kalydeco kommer att sjunka 
med anledning av patentutgång. TLV har tidigare bedömt48, i enlighet med myndighetens 
praxis, att patentutgång inte ska tas hänsyn till när subvention utreds. Hur och när en patent-
utgång påverkar priset beror på flera aspekter, till exempel hur konkurrensutsatt ett läkeme-
delsområde är, vilket TLV på förhand inte kan ta hänsyn till. Vidare anser TLV att det är svårt 
att på förhand beakta en eventuell prissänkning. Även andra priser, till exempel vårdrelaterade 
kostnader kan komma att förändras över tid, något som TLV inte heller kan ta hänsyn vid tid-
punkten när beslut om subvention fattas. 
 
Antagande om prisreduktion efter patentutgång i modellen är, tillsammans med företagets 
höga ansökta pris, de enskilt mest drivande parametrarna. När antagandet om prisreduktion 
vid patentutgång exkluderas, i enlighet med myndighetens praxis, stiger kostnaden per vunnet 
QALY betydligt. 
 
Det bör även tilläggas att studien av Kanavos et al., 2014 [36] presenterar resultat baserat på 
ett referensår som är det år när patentet utgick (prisindex vid patentutgång=100). I studien 
redovisas prisindex för Sverige som sjunker till 40,6 efter tolv månader från patentutgång och 
29,4 efter 24 månader från patentutgång för samtliga substanser förutom originalläkemedlet. 
I samma studie (se Tabell 5 på sida 236 i Kanavos et al., 2014) redovisas prisindex efter tolv 
månader från patentutgång på 93,4 för originalläkemedel som påverkas av generisk konkur-
rens och 93,9 efter 24 månader (nominell prisändring). Prisindex för originalläkemedel utan 
generisk konkurrens uppgår till 112,1 efter tolv månader och 101,5 efter 24 månader.  
 

TLV:s bedömning:  TLV bedömer, i enlighet med myndighetens praxis, att det inte är lämp-
ligt att räkna med att priset sänks på grund av patentutgång. TLV bedömer att det är svårt att 
på förhand beakta eventuella prissänkningar på grund av höga osäkerheter. TLV räknar därför 
i detta ärende inte med lägre läkemedelskostnader på lång sikt till följd av patentutgångar. 
Antagandet får mycket stor påverkan på resultaten på grund av företagets höga ansökta pris. 
När antagandet exkluderas i företagets grundscenario ökar kostnaden per vunnet QALY med 
cirka 73 procent. 
 
Detta är konsistent med antaganden TLV gör när myndigheten räknar på framtida priser vid 
återbäringsavtal. TLV antar även då att priset som gäller vid tidpunkten för utvärderingen 
kommer att gälla under hela behandlingsperioden, trots att avtalen alltid bara gäller några år 
och att faktiskt betalat pris i framtiden därför kan bli högre. Detta innebär att när ett läkemedel 
som ska användas under lång tid utvärderas, antar TLV ett reducerat pris under hela patentti-
den såväl som efter patenttiden, om det finns en sidoöverenskommelse mellan företaget och 
regionerna. 
 
TLV:s analyser baseras på AUP för Kaftrio och Kalydeco. Läkemedelskostnaderna för Or-
kambi49 som antas i analyserna tar hänsyn till gällande sidoöverenskommelse. TLV redovisar 
även analyser där Kaftrio och Kalydeco jämförs mot Orkambi till fastställt AUP. 
 
Vårdkostnader och resursutnyttjande 
Företaget har ej justerat vårdkostnader och resursutnyttjande från tidigare ansökningstill-
fällen50. Företaget inkluderar kostnader för läkemedelsuppföljning, hantering av sjukdoms-
förloppet inom vården samt kostnader för lungtransplantation. Företaget har inte inkluderat 
kostnader förknippade med biverkningar och menar att detta är ett konservativt estimat.  
 

 
48 Dnr 3647/2019, 3648/2019 och 1552/2019 
49 Orkambi är relevant jämförelsealternativ för en andel patienter med en F/F-genotyp, se avsnitt 2.3.1 för mer information. 
50 Dnr 1749/2020 
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Läkemedelsuppföljning 
Kostnader är inkluderade för uppföljning hos läkare, tester av leverstatus och besök hos of-
talmolog, före och efter att behandling med CFTR-modulatorer påbörjas. Enhetskostnader 
kommer från svensk prislista (Södra sjukvårdsregionens prislista). Första året uppgår dessa 
kostnader till [-----------] kronor, och följande år uppgår de till [-----------] kronor årligen. 
 
Hantering av sjukdomsförloppet 
Företaget har använt vårdkostnader för omhändertagandet av patienter som varierar beroende 
på patientens ppFEV1-status. Detta inkluderar både kostnader och resursförbrukning av anti-
biotika vid PEx, vårdbesök och diagnostik.  
 
Företaget har angett att svenska data saknas som kan användas till att estimera kostnader och 
resursförbrukning inom vården. Företaget har därför utgått från en brittisk studie [37] som 
redovisar kostnader uppdelat på olika ppFEV1-nivåer. Dessa har sedan använts i den hälsoe-
konomiska analysen (efter att ha omvandlats till svenska kronor). Företaget har även inflat-
ionsjusterat enhetskostnaderna till 2020 års nivå. Kostnaderna finns redovisade i tabell 13. 
 
Tabell 13 Kostnader för hantering av sjukdomsförloppet i den hälsoekonomiska analysen 

ppFEV1-nivå 
Årlig 

slutenvård 
Årlig 

öppenvård 
Läkemedel 

Andra 
kostnader 

Kostnad per 
PEx episod 

ppFEV1 ≥70 [-------------] [-------------] [-------------] [-------------] [-------------] 

ppFEV1 40–70 [-------------] [-------------] [-------------] [-------------] [-------------] 

ppFEV1 <40 [-------------] [-------------] [-------------] [-------------] [-------------] 
PEx: pulmonell lungexacerbation, ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second. 
 
Transplantationskostnader  
Kostnad för lungtransplantation kommer från en svensk prislista (Södra sjukvårdsregionens 
prislista). För uppföljning av patienter som genomgått en lungtransplantation används kost-
nader från en publicerad retrospektiv studie där brittiska kostnadsuppgifter publicerats [38], 
vilka justerades med hjälp av en annan studie för att reflektera kostnader efterföljande år för 
överlevande patienter [24]. Dessa har sedan använts i den hälsoekonomiska analysen (efter att 
ha omvandlats till svenska kronor och inflationsjusterats).  
 
Övriga direkta kostnader 
Företaget har inte redovisat några kostnader för biverkningar i samband med användning av 
CFTR-modulatorer. 
 
Indirekta kostnader 
Företaget har inte inkluderat indirekta kostnader i den hälsoekonomiska analysen. 
 
TLV:s diskussion 
Flera kostnadsposter är förknippade med osäkerheter då en studie från Storbritannien an-
vänds för att estimera kostnader och resursåtgång, uppdelat på olika ppFEV1-nivåer. Samma 
studie användes i tidigare ansökningar för Kaftrio + Kalydeco, Symkevi + Kalydeco och Or-
kambi. TLV bedömde då att användningen av kostnader och resursförbrukning från Storbri-
tannien är en svaghet i företagets analys. Metoden förutsätter både att kostnaderna för 
respektive resursförbrukning och att frekvenserna av dessa är samma i Sverige som i Storbri-
tannien. Företaget hänvisade till att behandlingsriktlinjer i Sverige och i Storbritannien i hög 
grad överensstämmer. Företaget har även angett att användningen av svenska enhetskostna-
der har en liten påverkan på resultaten. TLV gör därför samma bedömning här som i tidigare 
ärenden51. Justering av enhetskostnader har en marginell påverkan på de hälsoekonomiska 
resultaten.   
 
TLV bedömer även att kostnad för PEx sannolikt är överskattad. TLV har tidigare noterat att 
dessa patienter i hög grad behandlas i hemmet i Sverige och sjukhusinläggning undviks. 

 
51 dnr 1749/2020, 45/2018, dnr 3647/2019 och dnr 3648/2019 
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3.2 Hälsoekonomiskt underlag för Kalydeco i monoterapi (patientgrupp 
5) 

Patientpopulationerna med CF som ingår i indikationerna för behandling med Kalydeco i 
monoterapi har en gatingmutation eller en R117H-mutation och är 4 månader och äldre oav-
sett mutationstyp i den andra allelen av CFTR-genen. I den hälsoekonomiska analysen av Ka-
lydeco i monoterapi utvärderas behandlingen som tillägg till BSC jämfört med enbart BSC för 
patienter över 6 års ålder vid gatingmutation av typen G551D.  
 
Företaget har inte kommit in med hälsoekonomiskt underlag som kan användas för att be-
döma om användning av Kalydeco vid R117H-mutation är rimlig. 
 
Strukturen på företagets modell för Kalydeco i monoterapi är identisk med den som företaget 
inkom med för Kalydeco i monoterapi vid tidigare ansökningstillfälle52. Företaget har varken 
inkommit med kompletterande kliniskt underlag eller justerat sitt ansökta pris för Kalydeco 
från tidigare ansökningstillfälle. Därför inkluderas enbart en sammanfattning av de kliniska 
effektmåtten och läkemedelskostnader som tillämpas i modellen i detta avsnitt.  
 
För en mer detaljerad beskrivning av företagets hälsoekonomiska underlag hänvisas till TLV:s 
tidigare underlag för beslut för Kalydeco i monoterapi, dnr 2591/2020. 

 

Effektmåtten som inkluderas i analysen är lungfunktion (ppFEV1), pulmonella lungexacer-
bationer (PEx), överlevnad, livskvalitetsvikter, diabetes, lungtransplantation, och weight-
for-age z-score. Företaget använder huvudsakligen uppgifter från de kliniska studierna 
STRIVE och ENVISION för dessa effektmått. Företaget har även gjort antaganden kring be-
handlingseffekt avseende de inkluderade effektmåtten efter den tid då kliniska studiedata finns 
att tillgå. 
 
TLV:s diskussion 
Eftersom företaget inte gjort justeringar av de kliniska effektmåtten som tillämpas i analysen 
finner TLV inte anledning att frångå tidigare bedömningar avseende de kliniska paramet-
rarna52. En sammanfattning av företagets viktigaste antaganden samt TLV:s antaganden för 
Kalydeco i monoterapi redovisas i avsnitt 4.2.1, respektive avsnitt 4.4.1. 

 

Kostnader för läkemedlet 
Ansökt pris för Kalydeco är 132 892,25 kronor (AUP) för 56 tabletter (150 mg IVA), vilket mot-
svarar 28 dagars behandling. Den totala läkemedelskostnaden per år för Kalydeco uppgår till 
1 733 542 kronor till ansökt AUP. Detta motsvarar 144 461 kronor per patient och månad.  
 
Ansökt pris för samtliga förpackningar Kalydeco granulat (25 mg, 50mg eller 75 mg IVA) upp-
går till 161 046,25 kronor (AUP), oavsett styrka. Samtliga förpackningar innehåller 56 dospå-
sar vilket motsvarar 28 dagars behandling. Den totala läkemedelskostnaden per år för 
dospåsar uppgår till 2 100 791 kronor, vilket motsvarar 175 066 kronor per patient och månad.  
 
TLV:s diskussion 
Eftersom företaget inte gjort justeringar av kostnader eller resursutnyttjande som tillämpas i 
modellen finner TLV inte anledning att frångå tidigare bedömningar avseende dessa paramet-
rar52. En sammanfattning av företagets viktigaste antaganden samt TLV:s antaganden för Ka-
lydeco i monoterapi redovisas i avsnitt 4.2.1, respektive avsnitt 4.4.1. 
  

 
52 Dnr 2591/2020 
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4 Resultat 

I företagets analyser utvärderas Kaftrio i kombination med Kalydeco för fyra patientpopulat-
ioner. Orkambi i tillägg till bästa understödjande behandling (BSC) är jämförelsealternativet 
för patienter som är homozygota för mutationen F508del i CFTR‑genen (F/F-genotyp) och 
inget tillägg till bästa understödjande behandling är jämförelsealternativet för patienter som 
är heterozygota för F508del i CFTR-genen, det vill säga patienter med F/MF-, F/RF- och F/G-
genotyper.  
 
Företagets grundscenario för patienter aktuella för behandling med Kaftrio + Kalydeco (pati-
entgrupper 1–4) redovisas i stycke 4.1.2 och företagets känslighetsanalyser finns i stycke 4.1.3. 
Företagets analyser baseras på läkemedlens AUP. I företagets grundscenario uppgår kostna-
den per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) till cirka 1,8 miljoner kronor för hela 
Kaftrios användningsområdet, omfattande de fyra patientpopulationerna F/F, F/MF, F/RF 
och F/G. 
 
Företagets grundscenario för patienter aktuella för behandling med Kalydeco i monoterapi 
(patientgrupp 5) redovisas i stycke 4.2.2 och företagets känslighetsanalyser finns i stycke 4.2.3. 
För patienter med en gatingmutation aktuella för behandling med Kalydeco i monoterapi upp-
går kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 2,5 miljoner kronor.  
 
TLV har gjort separata analyser för samtliga populationer som företagets ansökan avser. TLV 
redovisar scenarioanalyser för patienter aktuella för behandling med Kaftrio + Kalydeco (pa-
tientgrupper 1–4) i stycke 4.3.2. TLV:s analyser baseras på AUP för Kaftrio och Kalydeco. Lä-
kemedelskostnaderna för Orkambi som antas i analyserna tar hänsyn till gällande 
sidoöverenskommelse. TLV redovisar även analyser där Kaftrio och Kalydeco jämförs mot Or-
kambi till fastställt AUP.  
 
För patienter med en F/F-genotyp uppskattar TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat 
levnadsår (QALY) för Kaftrio + Kalydeco, jämfört med Orkambi, uppgår till mellan 5,3 och 7,5 
miljoner kronor. För patienter med en F/F-genotyp uppskattar TLV att kostnaden per vunnet 
QALY för Kaftrio + Kalydeco, jämfört med enbart BSC, uppgår till mellan cirka 4,5 och 5,9 
miljoner kronor.  
 
För patienter med en F/MF-genotyp uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 
Kaftrio + Kalydeco, jämfört med BSC, uppgår till mellan cirka 4,4 och 5,7 miljoner kronor.  
 
För patienter med en F/RF-genotyp uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 
Kaftrio + Kalydeco, jämfört med BSC, uppgår till mellan cirka 5,8 och 7,4 miljoner kronor.  
 
För patienter med en F/G-genotyp uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio 
+ Kalydeco, jämfört med BSC, uppgår till mellan cirka 4,5 och 5,8 miljoner kronor. 
 
TLV redovisar scenarioanalyser för patienter med en gatingmutation (patientgrupp 5) i stycke 
4.4.2. TLV uppskattar att kostnaden per vunnet QALY för Kalydeco i monoterapi uppgår till 
mellan cirka 5,4 och 11,3 miljoner kronor i jämförelse med enbart BSC för patienter med en 
gatingmutation. 
 
TLV redovisar känslighetsanalyser för samtliga patientpopulationer i avsnitt 4.5 och i Bilaga 4. 

4.1 Företagets grundscenario: Kaftrio + Kalydeco (patientgrupper 1–4) 

 

Företaget har gjort följande antaganden i den hälsoekonomiska analysen: 
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• För F/MF-populationen inhämtades baslinjedata från studie 102 och för F/F-populat-

ionen från TRAFFIC/TRANSPORT och EVOLVE. För F/RF-populationen inhämtades 

baslinjedata från EXPAND och för F/G-populationen från STRIVE och KONNECTION. 

a) Alla patienter antas vara behandlingsnaiva vid modelleringens start. Detta trots 

att en stor andel patienter med F/F-genotyp som ingår i företagets ansökan ti-

digare behandlats med Orkambi 

• Effektmåttet lungfunktion (ppFEV1): 

a) Företaget använder data från indirekta jämförelser för patienter med F/F-, 

F/RF- och F/G-genotyper, beskrivna i sektion 3.1, samt från studie 102, för att 

uppskatta den initiala förbättringen i ppFEV1 över de första 8 till 24 veckorna i 

modellen 

b) Efter 8 till 24 veckor antar företaget att försämringstakten i lungfunktion är 90 

procent långsammare för samtliga patientgrupper som behandlas med Kaftrio 

+ Kalydeco jämfört med patienter som inte får någon aktiv sjukdomsmodifie-

rande behandling (BSC) 

• Mortalitetsdata bygger på uppgifter från registerdata över en generell CF-population 

(från brittiskt CF-register). Därefter antas ett samband mellan mortalitet och flera för-

klarande variabler inklusive lungfunktion (ppFEV1) och ålder. 

• Kontinuerliga livskvalitetsvikter stratifierade på ppFEV1-nivåer inhämtades från en 

studie av [-----------]. Behandlingsspecifika livskvalitetsvikter ([-----]) adderas för pati-

enter som får behandling med Kaftrio + Kalydeco.  

• Följsamhet till behandling över de första 8 till 24 veckorna bygger på uppgifter från de 

kliniska studierna. Därefter antas 80 procents följsamhet till behandling baserat på re-

sultat från en registerstudie för Kalydeco i monoterapi. Detta påverkar enbart kostna-

der förknippade med läkemedlen och inte effekten. 

• Efter vecka 32 (för patienter med F/RF- och F/G-genotyper) och vecka 48 (för patienter 

med F/F- och F/MF-genotyp) antas inga behandlingsavbrott. Det innebär att om pati-

enten inte avslutat behandling under de första 32 till 48 veckorna, förväntas de fort-

sätta behandling över hela modellens livstidshorisont. 

• Antagande om lägre priser på lång sikt på grund av patentutgångar inkluderas. 

• [----] patienter med F/F-genotyp, [----] patienter med en F/MF-genotyp, [----] patien-

ter med en F/RF-genotyp, och [----] patienter med en F/G-genotyp antas vara aktuella 

för behandling med Kaftrio i kombination med Kalydeco. Detta estimat använder före-

taget för att beräkna en total ICER över hela indikationen. 

 

Övriga antaganden diskuteras löpande i avsnittet om hälsoekonomi.  

 

Nedan presenteras resultatet av företagets hälsoekonomiska analyser. Företagets grundscena-
rier är redovisade separat i tabell 14 för F/F-populationen, tabell 15 för F/MF-populationen, 
tabell 16 för F/RF-populationen och tabell 17 för F/G-populationen. I företagets grundscenario 
med en total ICER för samtliga patienter aktuella för Kaftrio + Kalydeco vinner patienter 9,40 
QALYs jämfört med bästa understödjande behandling (tabell 18). Den inkrementella kostna-
den uppgår till [----------] kronor. Sammantaget uppgår kostnaden per vunnet QALY till 1 793 
966 kronor. 
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Tabell 14 Resultat i företagets grundscenario: F/F  
 

Kaftrio + Kalydeco Orkambi 
Skillnad 

(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 20,48 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 7,30 

QALYs [-----------] [-----------] 8,85  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 1 523 208 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

 
Tabell 15 Resultat i företagets grundscenario: F/MF 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard- 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

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

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 25,41 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 9,78 

QALYs [-----------] [-----------] 11,14  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 1 946 794 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

Tabell 16 Resultat i företagets grundscenario: F/RF  
 

Kaftrio + Kalydeco 
Standard- 

behandling (BSC) 
Skillnad 

(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 14,15 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 5,91 

QALYs [-----------] [-----------] 6,95  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 2 507 074 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 
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Tabell 17 Resultat i företagets grundscenario: F/G 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard- 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

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

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 23,90 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 9,35 

QALYs [-----------] [-----------] 10,62  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 1 953 456 kr 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

Tabell 18 Resultat i företagets grundscenario: Total ICER för samtliga populationer aktuella för behandling 
med Kaftrio + Kalydeco 

 F/F F/MF F/RF F/G Viktning 

Antal patienter 
(% av totalen) 

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

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

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

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

 

      

Per patient  

+-QALYs 8,85 11,14 6,95 10,62 9,40 

+-Kostnader 
(kr) 

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

      

Totalt 

QALYs [-----------] [-----------] [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] [-----------] [-----------]  
     

Viktad kostnad per vunnet QALY (kr) 1 793 966 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

 

Företaget har i sitt underlag inte redovisat en total ICER som även inkluderar patienter med 
en F/F-genotyp som inte är aktuella för behandling med Orkambi. I företagets underlag fram-
går dock att kostnaden per vunnet QALY, för Kaftrio + Kalydeco jämfört med BSC för patienter 
med en F/F-genotyp, uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor. Eftersom ICERn för Kaftrio och 
Kalydeco jämfört med BSC är högre än ICERn jämfört med Orkambi för F/F-populationen, 
skulle även en total ICER inklusive samtliga populationer vara högre än den som presenteras 
i tabell 18. 

 

Företaget har varierat enskilda parametrar i deterministiska känslighetsanalyser och har även 
inkommit med ett flertal scenarioanalyser vilka redovisas i tabell 19. 
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Tabell 19 Företagets scenarioanalyser: Total ICER 

BSC, best supportive care, ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, 

QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår. 

 

4.2 Företagets grundscenario: Kalydeco i monoterapi (patientgrupp 5) 

 

Nedan anges de viktigaste antagandena i företagets grundscenario i företagets analys av Ka-

lydeco i tillägg till BSC jämfört med enbart BSC för patienter med gatingmutation av typen 

G551D:  

• Företaget räknar med lägre priser på lång sikt på grund av patentutgångar.  

• Effektmåttet lungfunktion (ppFEV1):  

a) Företaget använder data från de kliniska studierna ENVISION och STRIVE 

över de första 24 veckorna i modellen. Effekten antas vara ihållande över hela 

modellens tidshorisont.  

b) Utöver den initiala skillnaden efter 24 veckor antar företaget att försämrings-

takten i lungfunktion är 47,1 procent långsammare än för patienter som enbart 

får BSC.  

• Företaget antar baslinjedata i enlighet med patientpopulationen i studier som inklude-

rar patienter som är homozygota för F508del-mutationen.  

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader (kr) 
+/- 

QALYs 
Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario (VICER) [-----------] 9,40 1 793 966 

Diskonteringsränta 

3% för kostnader och 1,5% 
för hälsovinster 

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

0% för kostnader och  
hälsovinster 

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

5% för kostnader och  
hälsovinster 

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

3% för kostnader och 0% 
för hälsovinster 

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

Följsamhet till  
Behandling 

Data från kliniska  
prövningar (cirka 99%) 

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

Tidshorisont 
30 år 

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

50 år 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Livskvalitetsvikter 

[----] Kaftrio + Kalydeco [-----------] [-----------] [-----------] 

[----] Kaftrio + Kalydeco [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Vårdkostnader vid för-
läng överlevnad 

Exkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Prisreduktion vid patent-
utgång 

Ingen prisreduktion [-----------] [-----------] [-----------] 

90% prisreduktion vid pa-
tentutgång 

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

Marknadsandel produk-
ter för F/F 

BSC: 30% 
LUM/IVA: 70% 

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

Följsamhet till behandling 
& prisreduktion 

Data från kliniska pröv-
ningar (cirka 99%) samt 
ingen prisreduktion 

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

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med na-
turalförloppet 

61,5% [-----------] [-----------] [-----------] 

80% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 
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• Mortalitetsdata bygger på uppgifter från registerdata över en generell CF-population 

(från irländska CF-registret). Därefter antas ett samband mellan mortalitet och flera 

förklarande variabler.  

• Livskvalitet uppskattas genom ett förhållande (regressionsanalys) där en patients livs-

kvalitet förklaras främst av ppFEV1 och förekomst av PEx. Därutöver antar företaget 

en behandlingsspecifik livskvalitetsvikt ([-----]) som adderas för patienter som fick be-

handling med Kalydeco.  

• Följsamhet till behandling bygger på uppgifter från den kliniska studien PERSIST över 

hela modellens tidshorisont (90,6%).  

• Behandlingsavbrott bygger på uppgifter från de kliniska studierna STRIVE och ENVIS-

ION samt förlängningsstudien PERSIST under de första 96 veckorna i simuleringen. 

Efter 96 veckor antas inga behandlingsavbrott i modellen. 

• Företaget använder enbart priset för Kalydeco-tabletter i den hälsoekonomiska ana-

lysen trots att indikationen även gäller patienter aktuella för behandling med granulat.  

 

Resultatet av företagets hälsoekonomiska grundscenarioanalys av behandling med Kalydeco i 
monoterapi i tillägg till BSC med enbart BSC visas i tabell 20. I företagets grundscenario vinner 
patienter 5,26 QALYs jämfört med BSC. Den inkrementella kostnaden uppgår till [----------] 
kronor. Sammantaget uppgår kostnaden per vunnet QALY till 2 528 006 kronor. Resultaten 
drivs i hög grad av kostnaderna för läkemedlet och den höga QALY-vinsten som i sin tur i hög 
grad beror på antaganden om läkemedlets effekt på lungfunktion och överlevnad. 
 
Tabell 20 Företagets grundscenario. Kalydeco i monoterapi 

 
Kalydeco 

Standard 
Behandling (BSC)  

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Övriga sjukvårdskostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i ppFEV1 
(%)  

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

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 11,50 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 4,70 

QALYs [-----------] [-----------] 5,26 

    

Kostnad per vunnet LY (kr)   [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr)   2 528 006 
LY: levnadsår, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår, ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second. 

 

Företaget har varierat enskilda parametrar i deterministiska känslighetsanalyser och har även 
inkommit med ett flertal scenarioanalyser vilka redovisas i tabell 21. Företaget uppskattar i 
scenarioanalyserna att kostnaden per vunnet QALY för Kalydeco i tillägg till BSC varierar från 
[----] till [----] miljoner kronor i jämförelse med enbart BSC för patienter med gatingmutation. 
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Tabell 21 Företagets känslighetsanalyser. Kalydeco i monoterapi 

QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår. 

 

4.3 TLV:s scenarioanalyser: Kaftrio + Kalydeco (patientgrupper 1–4) 

Med anledning av att flera parametrar i den hälsoekonomiska analysen är förknippade med 
mycket höga osäkerheter bedömer TLV att det inte är lämpligt att redovisa ett grundscenario. 
I stället har flera scenarioanalyser gjorts, vilka presenteras i denna sektion.  

 

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

• I enlighet med myndighetens praxis räknar TLV inte med lägre priser på lång sikt på 

grund av patentutgångar. 

• Behandlingsspecifika livskvalitetsvikter exkluderas. 

• Genomsnittligt antal PEx per år justeras i syfte att reflektera summan av estimaten från 

studie 102 som antingen krävde sjukhusinläggningar eller behandling med intravenösa 

antibiotika. 

 

Följande antaganden skiljer sig åt mellan det undre spannet och det övre spannet: 

• Försämringstakten i lungfunktion (ppFEV1) vid behandling med Kaftrio + Kalydeco 

varieras från 90 procent långsammare än naturalförloppet i enlighet med företagets 

grundscenario, till att vara 61,5 procent långsammare än naturalförloppet i enlighet 

med företagets ursprungliga grundscenario, efter vecka åtta till 24 och framåt. 

• Följsamhet till behandling med Kaftrio + Kalydeco varieras mellan den observerade 

följsamheten i de kliniska studierna (98,8 till 99,7 procent) och 90 procent. 

 

I övrigt kvarstår de antaganden som görs i företagets grundscenario. 

 

F/F-populationen (jämförelse mot Orkambi) 
I TLV:s analyser, som baseras på AUP för samtliga CFTR-modulatorer, vinner patienter med 
F/F-genotyp mellan 4,81 till 7,15 QALYs med Kaftrio + Kalydeco, jämfört med Orkambi. Vidare 
antas patienter vinna mellan cirka 12 och 20 odiskonterade levnadsår med Kaftrio + Kalydeco, 
jämfört med Orkambi. Den ökade kostnaden uppgår till mellan cirka [----] och [----] miljoner 
kronor. Därmed uppgår kostnaden per vunnet QALY till mellan cirka 3,9 och 5,3 miljoner kro-
nor. Resultat av analysen av det nedre spannet finns redovisat i tabell 22 och det övre spannet 
i tabell 23.  
 

Känslighetsanalyser +/- 
Kostnader (kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/QALY 
(kr)  

Grundscenario (ICER) [-----------] 5,26 2 528 006 

Diskonteringsränta 0% för kostnader och  
hälsovinster 

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

3% för kostnader och 1,5% 
för hälsovinster 

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

5% för kostnader och  
hälsovinster 

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

3% för kostnader och 0% 
för hälsovinster 

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

Följsamhet till  
Behandling 

80% baserat på Suthoff et 
al.  

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

Prisreduktion vid patent-
utgång 

Ingen prisreduktion [-----------] [-----------] [-----------] 

90% prisreduktion vid pa-
tentutgång 

[-----------] [-----------] [-----------] 
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Tabell 22 Resultat i TLV:s scenarioanalys undre spann: F/F (jämförelse mot Orkambi) 

 
Kaftrio + Kalydeco Orkambi 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 19,65 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 7,06 

QALYs [-----------] [-----------] 7,15  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 3 850 339 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 
 
Tabell 23 Resultat i TLV:s scenarioanalys övre spann: F/F (jämförelse mot Orkambi) 

 
Kaftrio + Kalydeco Orkambi 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 11,76 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 4,83 

QALYs [-----------] [-----------] 4,81  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 5 292 484 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

 

Som tidigare beskrivet, se avsnitt 1 och 3.1.4, finns en sidoöverenskommelse mellan företaget 
och regionerna gällande Orkambi som innebär att företaget åtar sig att betala en del av kost-
naden för användningen av läkemedlet till regionerna. Detta baseras på en avtalad årlig tak-
kostnad för samtliga patienter som behandlas med Orkambi. Avtalet medför att kostnaden för 
användning av Orkambi för F/F-populationen är lägre än kostnaden ovan beräknad utifrån 
fastställt AUP. [-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--]. Sidoöverenskommelsen mellan företaget och regionerna som tecknats inom ramen för sub-
ventionsärendet med dnr 45/2018 var en förutsättning för att Orkambi skulle inkluderas i lä-
kemedelsförmånerna. 
 
När TLV justerar kostnad per patient och år i enlighet med Orkambi-avtalet53, uppgår kostna-
den per vunnet QALY för Kaftrio + Kalydeco jämfört med Orkambi till cirka 5,3 miljoner kro-
nor i undre spannet, och cirka 7,5 miljoner kronor i övre spannet. 
 
F/F-populationen (jämförelse mot enbart BSC) 
I TLV:s analyser vinner patienter med F/F-genotyp mellan 6,66 och 9,00 QALYs med Kaftrio 
+ Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC. Vidare antas patienter vinna mellan cirka 

 
53 Kostnad per patient och år beräknas utifrån [------------------------------------------------------------------------------------------]. 
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15 och 23 odiskonterade levnadsår med Kaftrio + Kalydeco, jämfört med enbart BSC. Den 
ökade kostnaden uppgår till mellan cirka [----] och [----] miljoner kronor. Därmed uppgår 
kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till mellan cirka 4,5 och 5,9 miljoner kronor. Re-
sultat av analysen av det nedre spannet finns redovisat i tabell 24 och det övre spannet i tabell 
25. 
 
Tabell 24 Resultat i TLV:s scenarioanalys undre spann: F/F (jämförelse mot BSC) 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 23,22 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 8,95 

QALYs [-----------] [-----------] 9,00  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 4 523 962 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 
 
Tabell 25 Resultat i TLV:s scenarioanalys övre spann: F/F (jämförelse mot BSC) 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 15,33 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 6,72 

QALYs [-----------] [-----------] 6,66  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 5 948 037 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

 
F/MF-populationen 
I TLV:s analyser vinner patienter med en F/MF-genotyp mellan 6,82 och 9,14 QALYs med 
Kaftrio + Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC. Vidare antas patienter vinna 
mellan cirka 16 och 24 odiskonterade levnadsår med Kaftrio + Kalydeco, jämfört med enbart 
BSC. Den ökade kostnaden uppgår till mellan cirka [----] och [----] miljoner kronor. Därmed 
uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till mellan cirka 4,4 och 5,7 miljoner kronor. 
Resultat av analysen av det nedre spannet finns redovisat i tabell 26 och det övre spannet i 
tabell 27. 
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Tabell 26 Resultat i TLV:s scenarioanalys undre spann: F/MF 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

    

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 23,87 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 9,14 

QALYs [-----------] [-----------] 9,12  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 4 422 834 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

Tabell 27 Resultat i TLV:s scenarioanalys övre spann: F/MF 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

    

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 15,98 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 6,95 

QALYs [-----------] [-----------] 6,82  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 5 669 039 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

 

F/RF-populationen 
I TLV:s analyser vinner patienter med en F/RF-genotyp mellan 4,23 och 5,26 QALYs med 
Kaftrio + Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC. Vidare antas patienter vinna 
mellan cirka 10 och 13 odiskonterade levnadsår med Kaftrio + Kalydeco, jämfört med enbart 
BSC. Den ökade kostnaden uppgår till mellan cirka [----] och [----] miljoner kronor. Därmed 
uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till mellan cirka 5,8 och 7,4 miljoner kronor. 
Resultat av analysen av det nedre spannet finns redovisat i tabell 28 och det övre spannet i 
tabell 29. 
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Tabell 28 Resultat i TLV:s scenarioanalys undre spann: F/RF 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 12,74 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 5,29 

QALYs [-----------] [-----------] 5,26  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 5 751 611 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

Tabell 29 Resultat i TLV:s scenarioanalys övre spann: F/RF 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 9,61 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 4,29 

QALYs [-----------] [-----------] 4,23  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 7 373 763 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

 

F/G-populationen 
I TLV:s analyser vinner patienter med en F/G-genotyp mellan 6,55 och 8,70 QALYs med 
Kaftrio + Kalydeco i tillägg till BSC, jämfört med enbart BSC. Vidare antas patienter vinna 
mellan cirka 15 och 22 odiskonterade levnadsår med Kaftrio + Kalydeco, jämfört med enbart 
BSC. Den ökade kostnaden uppgår till mellan cirka [----] och [----] miljoner kronor. Därmed 
uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till mellan cirka 4,5 och 5,8 miljoner kronor. 
Resultat av analysen av det nedre spannet finns redovisat i tabell 30 och det övre spannet i 
tabell 31. 
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Tabell 30 Resultat i TLV:s scenarioanalys undre spann: F/G 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 22,37 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 8,69 

QALYs [-----------] [-----------] 8,70  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 4 507 316 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

Tabell 31 Resultat i TLV:s scenarioanalys övre spann: F/G 

 
Kaftrio + Kalydeco 

Standard 
behandling (BSC) 

Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader  [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader [-----------] [-----------] [-----------] 

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

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Genomsnittligt antal PEx per år [-----------] [-----------] [-----------] 

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 14,93 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 6,61 

QALYs [-----------] [-----------] 6,55  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 5 829 253 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer, QALYs: kvalitetsjusterade 

levnadsår. 

4.4 TLV:s scenarioanalyser: Kalydeco i monoterapi (patientgrupp 5) 

Som tidigare noterats är strukturen på företagets hälsoekonomiska underlag för Kalydeco i 
monoterapi identiskt med det som företaget inkom med för Kalydeco i monoterapi vid tidigare 
ansökningstillfälle (dnr 2591/2020). Företaget har varken inkommit med kompletterande kli-
niskt underlag eller justerat sitt ansökta pris för Kalydeco i monoterapi från tidigare ansök-
ningstillfälle. Därför redovisas TLV:s resultat från företagets tidigare ansökningstillfälle (dnr 
2591/2020) nedan. 
 
Med anledning av att flera parametrar i den hälsoekonomiska analysen är förknippade med 
mycket höga osäkerheter bedömer TLV att det inte är lämpligt att redovisa ett grundscenario. 
I stället har flera scenarioanalyser gjorts, vilka presenteras i denna sektion.  
 
TLV presenterar ett undre och ett övre spann i vilka företagets antaganden samt parametrar 
har justerats. Utöver detta presenterar TLV känslighetsanalyser för det undre och det övre 
spannet. Kostnaden per vunnet QALY uppgår i TLV:s analyser till mellan cirka 5,4 och 11,3 
miljoner kronor för patienter med gatingmutation för behandling med Kalydeco i tillägg till 
BSC jämfört med enbart BSC. 

 

TLV har gjort följande antaganden i analyserna som skiljer sig åt från företagets: 
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• TLV räknar inte med lägre priser på lång sikt på grund av patentutgångar. TLV bedö-

mer, i enlighet med myndighetens praxis, att det inte är lämpligt att räkna med att pri-

set sänks på grund av patentutgång. 

• TLV antar samma årskostnader för sjukhusinläggningar för båda behandlingsarmarna. 

• Behandlingsspecifika livskvalitetsvikter som baseras på företagets resultat från Sym-

kevi + Kalydeco vid residualfunktion exkluderas. 

 

Följande antaganden skiljer sig åt mellan det undre spannet och det övre spannet: 

• Försämringstakten i lungfunktion (ppFEV1) efter vecka 24 och framåt vid behandling 

med Kalydeco varieras från 47,1 procent långsammare än naturalförloppet i undre 

spannet (vilket är i enlighet med företagets antagande) till att vara densamma som na-

turalförloppet i övre spannet. 

• Behandlingens direkta påverkan på PEx, efter vecka 144 och framåt, varieras från RR 

= [-----] (motsvarar övre intervall av standardavvikelse) i undre spannet till att vara RR 

= 1 i övre spannet. 

• I TLV:s undre spann används irländska överlevnadsdata för generell CF mortalitet som 

extrapoleras med Gompertz sannolikhetsfördelningen. Antagandet är i enlighet med 

företagets grundscenario. I övre spannet används brittiska överlevnadsdata som extra-

polerades med Weibull sannolikhetsfördelningen och är i enlighet med andra utvärde-

ringar som företaget har kommit in med54. 

 

I övrigt kvarstår de antaganden som görs i företagets grundscenario som TLV presenterar. 

 

TLV presenterar resultat från scenarioanalyser där kostnaden per vunnet QALY varierar från 
5,4 till 11,3 miljoner kronor. Resultaten bör tolkas med viss försiktighet eftersom baslinjepo-
pulationen bygger på uppgifter för en annan population55 än den som företagets modell utvär-
derar (gatingmutation). Resultaten av dessa analyser redovisas i tabell 32 och tabell 33. 
 
Tabell 32 Resultat i TLV:s analyser av patienter med gatingmutation: undre spann 

 Kalydeco BSC Skillnad 
(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 11,04 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 4,52 

QALYs [-----------] [-----------] 4,44  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 5 429 504 
LY: levnadsår, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår, ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second. 

 
 
 
 

 
54 dnr 1749/2020 och 3647/2019 
55 Baslinjekarakteristika (ålder, kön, weight-for-age z-score och ppFEV1) i modellen för Kalydeco i monoterapi är baserat på kli-
niska studier för patienter som är homozygota för F508del-mutationen 
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Tabell 33 Resultat i TLV:s analyser av patienter med gatingsmutation: övre spann 
 Kalydeco BSC Skillnad 

(ökning/ minskning) 

Läkemedelskostnad (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Direkta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Indirekta kostnader (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

Kostnader, totalt (kr) [-----------] [-----------] [-----------] 

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

Genomsnittlig total förändring i 
ppFEV1 (%) 

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

Levnadsår (odiskonterat) [-----------] [-----------] 4,17 

Levnadsår (LY) [-----------] [-----------] 1,95 

QALYs [-----------] [-----------] 1,95  
   

Kostnad per vunnet LY (kr) [-----------] 

Kostnad per vunnet QALY (kr) 11 299 227 
LY: levnadsår, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår, ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second. 

4.5 TLV:s känslighetsanalyser 

TLV har genomfört ett flertal känslighetsanalyser för samtliga patientpopulationer som före-
tagets analyser avser. I känslighetsanalyserna är resultaten särskilt känsliga för antaganden 
kopplade till priset för Kaftrio och Kalydeco, exempelvis antaganden om prisreduktion efter 
patentutgång och patienters följsamhet till behandling över tid. Detta med anledning av före-
tagets höga ansökta pris. Resultaten är även känsliga för försämringstakt av lungfunktion re-
lativt naturalförloppet samt om alternativa livskvalitetsvikter tillämpas i analyserna. 
 
I samtliga känslighetsanalyser som TLV genomfört överskrider kostnaden per vunnet QALY 
det som TLV tidigare accepterar för sjukdomar med en mycket hög svårighetsgrad med hög 
marginal. Känslighetsanalyser för samtliga patientpopulationer redovisas i Bilaga 4. 

 

Osäkerheterna i företagets hälsoekonomiska resultat har bedömts vara mycket höga. Detta gäl-
ler samtliga populationer som analyserna avser.  
 
Osäkerheterna i analysen beror framför allt på följande: 

• Strukturen i den hälsoekonomiska modellen 
− Företagets hälsoekonomiska modell är en mikrosimuleringsmodell med hög komplex-

itet. Detta gör det svårt att granska modellen och underliggande antaganden.  

• Långsiktig effektskillnad mellan Kaftrio + Kalydeco och naturalförloppet 
− Uppföljningstiden i de kliniska studierna som de hälsoekonomiska resultaten bygger 

på är kort i förhållande till den livslånga tidshorisont som antas. 
− I företagets analys antas livslånga behandlingsfördelar vid behandling med Kaftrio + 

Kalydeco bland annat avseende lungfunktion, förekomsten av PEx och överlevnad. Fö-
retaget har redovisat uppföljningsdata som stödjer antagandet om effekt bortom upp-
följningstiden, men magnituden på denna effektskillnad på sikt och kopplingen till 
mortalitetsrisken är osäker. 

− Analysen inkluderar både en direkt effekt på antal PEx via en riskreduktionskvot, och 
dessutom en indirekt effekt på antal PEx via förbättringar i ppFEV1, vilket gör att det 
finns en risk för överskattning. 

• Livskvalitetsvikter 
− Livskvalitetsvikterna för modellerna är inte inhämtade från de kliniska studierna av 

Kaftrio + Kalydeco utan från en studie av [-----------]. Livskvalitetsvikterna i denna stu-
die anses vara orimligt höga. 

− Ytterligare osäkerheter introduceras i estimatet för livskvalitetsvikter genom att före-
taget adderar så kallade behandlingsspecifika livskvalitetsvikter. 

− Det är osäkert hur behandlingen påverkar livskvaliteten över tid.  
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− Livskvalitetspåverkan för biverkningar är inte inkluderat i analysen, förutom PEx, som 
i högre grad drabbar patienter i jämförelsearmen (BSC). 

• Följsamhet till behandling 
− Det är inte sannolikt att patienter kommer ha lika god följsamhet till behandling över 

tid som under kliniska prövningar. Det är heller inte rimligt att anta att suboptimal 
dosering enbart påverkar kostnader förknippade med läkemedlet och inte effekten av 
behandling på sikt. 

− Läkemedlen tas under strikta förhållanden i de kliniska prövningarna, tillsammans 
med mat som innehåller fett för att optimera upptaget av läkemedlet. Det är inte säkert 
att läkemedlet administreras lika optimalt i den kliniska vardagen vilket kan komma 
att påverka behandlingsfördelarna. 

• Behandlingsavbrott 
− Företaget antar att inga behandlingsavbrott sker efter 32 till 48 veckor. TLV bedömer 

att det inte är ett rimligt antagande. 
− Företaget antar att patienter som avbryter behandling bibehåller den initiala förbätt-

ringen i ppFEV1. Det är osäkert hur lungfunktionen kommer att påverkas av behand-
lingsavbrott. Det finns data som visar att patienter som avbryter behandling med 
CFTR-modulatorer riskerar att påverkas negativt, med förvärrade sjukdomssymtom 
och accelererad försämring av lungfunktionen, jämfört med naturalförloppet hos pati-
enter som inte behandlats med CFTR-modulerade läkemedel [39].  

• Lungtransplantation 
− Behandling med Kaftrio + Kalydeco kan sannolikt fördröja behovet av lungtransplan-

tation. Hur länge detta fördröjs är beroende av den långsiktiga effekten av behand-
lingen, som TLV bedömer är förenad med höga osäkerheter. 

• Kostnader 
− Flera kostnadsposter är förknippade med osäkerheter eftersom en studie från Storbri-

tannien används för att estimera kostnader och resursåtgång. 

 
TLV hanterar en del av osäkerheterna som listas ovan i scenarioanalyser (se avsnitt 4.3 och 
4.4). 

4.6 Budgetpåverkan 

Företaget uppger att cirka [----] patienter kan komma att behandlas med Kaftrio + Kalydeco 
år ett. Under första året har det antagits att patienterna sätts in jämt över året. Efter det antas 
en årlig patienttillväxt om cirka [-----------]. Tabell 34 redovisar företagets estimerade försälj-
ningsprognos vilket år fem uppgår till en kostnad på cirka [---------------------] (AUP). Företa-
get noterar att sammantaget är detta en överskattning av kostnaden för behandling med 
Kaftrio och Kalydeco. 
 
Tabell 34 Företagets försäljningsprognos (AUP) 

År 2022 2023 2024 2025 2026 

Kaftrio + Kalydeco 

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

Kaftrio  
förpackning 56 (AUP) 

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

Kalydeco  
förpackning 28 (AUP) 

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

 

Kalydeco i monoterapi 

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

Kalydeco  
förpackning 56 (AUP) 

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

 

Total försäljning 
(AUP) 

[-----------] [-----------] [-----------] [-----------] [-----------] 
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4.7 Samlad bedömning av resultaten 

Osäkerheterna i de hälsoekonomiska resultaten bedöms vara mycket höga (se avsnitt 4.5.1). 
Mot bakgrund av osäkerheterna har TLV i scenarioanalyser testat hur olika antaganden påver-
kar kostnaden per vunnet QALY. I samtliga analyser som TLV presenterat, inklusive företagets 
grundscenario, är kostnaden per vunnet QALY mycket hög och överstiger den nivå som TLV 
tidigare accepterat vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad. 
 
Samtidigt noterar TLV att befintliga studier av Kaftrio och Kalydeco visar goda resultat och att 
det är rimligt att anta att behandlingen kan medföra klinisk nytta över tid med förlängd lång-
tidsöverlevnad. Mot bakgrund av företagets kompletterande kliniska underlag har TLV revide-
rat tidigare antaganden avseende behandlingens påverkan på lungfunktion på sikt, vilket får 
stort genomslag på de hälsoekonomiska resultaten. Behandling med Kaftrio + Kalydeco antas 
leda till stora hälsovinster i såväl företagets som TLV:s analyser, oavsett justering av antagan-
den om extrapolering av kliniska data.  
 
Trots detta är kostnaderna förknippade med behandling med Kaftrio och Kalydeco mycket 
höga i förhållande till den nytta behandlingen ger. Det som framför allt driver modellresultaten 
är ansökta priser för Kaftrio och Kalydeco. När antagandet om prisreduktion vid patentutgång 
exkluderas i företagets grundscenario för patienter aktuella för behandling med Kaftrio + Ka-
lydeco ökar kostnaden per vunnet QALY med 73,2 procent56.  

 
56 Viktad ICER blir 3,1 miljoner kronor per vunnet QALY gentemot cirka 1,8 miljoner kronor per vunnet QALY i företagets grund-
scenario. 
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5 Subvention och prisnivåer i andra länder 

5.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

The National Institute for Health and Care Excellence, NICE, har inte utvärderat Kaftrio i kom-
bination med Kalydeco. Däremot har ett Data Collection Agreement57 mellan NICE och före-
taget tecknats som gäller för alla CFTR-modulatorer. Bland annat ska data samlas in på 
behandlingens påverkan på ppFEV1, behandlingsavbrott, följsamhet till behandling, hälsore-
laterad livskvalitet, kostnader och pulmonella exacerbationer. 
 
Enligt företagets uppgifter är Kaftrio och Kalydeco subventionerat i Danmark, Finland, Stor-
britannien (England, Skottland, Wales och Nordirland), Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, 
Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Luxemburg, Malta, Liech-
tenstein, Bulgarien, Kroatien och Österrike. 

5.2 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 bland annat pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämför-
bara länder värdefull.  
  
TLV har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända 
indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara län-
der. 
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in för Kaftrio och Kalydeco. 
 
Tabell 35 Företagets uppgifter om priser i andra länder för Kaftrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/data-col-
lection-agreement  

Tabellen sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/data-collection-agreement
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/data-collection-agreement
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Tabell 36 Företagets uppgifter om priser i andra länder för Kalydeco 

 
  

Tabellen sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
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6 Regler och praxis 

 

6.1 Den etiska plattformen 

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

6.2 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. 
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7 Sammanvägning 

Sammanvägning redovisas separat för Kaftrio och Kalydeco. Detta beror på att underlaget om-
fattar förslag till beslut i två olika ärenden. 

7.1 Sammanvägning för Kaftrio, dnr 1491/2021 

Cystisk fibros (CF) innebär att tjockt, segt slem produceras och ansamlas i slemproducerande 
organ i kroppen, bland annat i lungorna, bukspottkörteln, lever och svettkörtlar. Sjukdomen 
har allvarliga effekter på bland annat lungfunktion och matsmältning.  
 
CF orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Con-
ductance Regulator) och är ärftlig. CFTR-proteinet är en så kallad kloridkanal. Det leder klo-
ridjoner in och ut ur cellerna i slemproducerande organ i kroppen. Mutationer i CFTR-genen 
leder till att detta protein fungerar sämre eller saknas helt eller delvis. 
 
TLV bedömer att svårighetsgraden för CF generellt är mycket hög, även om det finns stor in-
dividuell variation. Sjukdomen är livslång, fortskridande och innebär en försämrad livskvalitet 
och kraftigt förkortad livslängd för en majoritet av patienterna. 
 
Kaftrio innehåller en kombination av substanserna elexakaftor, tezakaftor och ivakaftor. Teza-
kaftor och elexakaftor ökar mängden av funktionellt CFTR-proteinet på cellytan. Ivakaftor för-
bättrar CFTR-proteinets funktion. 
 
Kaftrio är avsett att användas i kombinationsregim med Kalydeco (tabletter som innehåller 
150 mg ivakaftor) för behandling av CF hos patienter tolv år och äldre som har minst en 
F508del-mutation i CFTR‑genen (F/unspecified). 
 
Ansökt pris för Kaftrio är 103 951,25 kronor (apotekets utförsäljningspris, AUP) för 56 tablet-
ter. Läkemedelskostnaden till ansökt AUP för Kaftrio i kombination med Kalydeco uppgår till 
cirka 2,2 miljoner kronor per patient per år.  
 
Inom ramen för möjligheten till överläggning, som ges i lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m., har TLV, regionerna och företaget haft trepartsöverläggningar inom ramen för 
de aktuella ärendena. Trepartsöverläggningar kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan 
företaget och regionerna. Genom en sidoöverenskommelse åtar sig företaget att återbära en 
del av kostnaden för användningen av läkemedlen till regionerna. Sidoöverenskommelsen kan 
tillföras TLV:s ärende och utgör då en del av beslutsunderlaget. Företaget och regionerna har 
vid dessa trepartsöverläggningar inte nått en överenskommelse, vilket betyder att inget avtal 
tecknats för Kaftrio och Kalydeco. De hälsoekonomiska analyserna baseras därför på ansökt 
pris (AUP). 
 
TLV bedömer liksom företaget att Orkambi (lumakaftor/ ivakaftor) är relevant jämförelseal-
ternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco vid behandling av patienter som är ho-
mozygota för F508del-mutationen (F/F-genotyp). Bedömningen bygger på att Orkambi ingår 
i läkemedelsförmånerna och används av aktuell patientgrupp. Det finns en subgrupp patienter 
med F/F-genotyp som tidigare behandlats med Orkambi, men som på grund av terapisvikt 
eller biverkningar avbrutit behandling. För dessa patienter saknas annan CFTR-modulator. 
TLV bedömer därför att ingen behandling utöver bästa understödjande behandling är relevant 
jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco vid behandling av denna 
patientsubgrupp. 
 
Det finns i dagsläget ingen annan CFTR-modulator godkänd för behandling av samtliga pati-
enter som är heterozygota för F508del-mutationen (F/MF-, F/RF- och F/G-genotyper). Base-
rat på godkänd indikation utgör Symkevi (tezakaftor/ ivakaftor) i kombinationsregim med 
Kalydeco samt Kalydeco i monoterapi behandlingsalternativ för vissa patienter heterozygota 
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för F508del-mutation. Användning av dessa behandlingar är dock mycket begränsad. Därutö-
ver så har TLV tidigare utvärderat Symkevi och Kalydeco och bedömt att kostnaden för be-
handlingen inte var rimlig. Symkevi och Kalydeco kan därför enligt TLV:s mening inte utgöra 
relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco i nu aktuellt 
ärende. Mot denna bakgrund bedömer TLV, i likhet med företaget, att ingen behandling utöver 
bästa understödjande behandling är relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinations-
regim med Kalydeco vid behandling av patienter som är heterozygota patienter för F508del-
mutationen. 
 
Företaget har redovisat tre pivotala randomiserade, dubbelblindade, fas III-studier: studien 
102 (24 veckor), studien 103 (fyra veckor) och studien 104 (åtta veckor). Företaget redovisade 
även interimsresultat (96 veckor uppföljning) från en pågående öppen, enarmad förlängnings-
studie, studien 105. Eftersom direkt jämförande kliniska studier mellan kombinationsbehand-
ling med Kaftrio och Kalydeco och behandling med Orkambi saknas kom företaget in med en 
indirekt jämförelse mellan dessa behandlingar. 
 
Sammantaget visar resultaten från de pivotala kliniska studierna 102, 103 och 104 på kliniskt 
relevanta förbättringar av patientens CFTR-funktion, lungfunktion och livskvalitet efter be-
handling med Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco för alla utvärderade genotypgrup-
per, inklusive F/RF, även om vissa osäkerheter föreligger huruvida alla patienter med en F/RF-
genotyp kommer att uppnå ett kliniskt meningsfullt svar på behandling. Behandlingen ledde 
till en genomsnittlig ökning av lungfunktion från baslinjen (uppmätt som ppFEV1; primärt 
effektmått i samtliga studier) med 13,9 procent hos patienter med en F/MF-genotyp, 10,4 pro-
cent hos patienter med F/F-genotyp, 5,8 procent hos patienter med en F/G-genotyp och 2,0 
procent hos patienter med en F/RF-genotyp. Baslinjen etablerades efter en fyra veckors inkör-
ningsperiod där patienterna behandlats med Symkevi i kombinationsregim med Kalydeco 
(F/F, F/MF, F/RF) eller med Kalydeco i monoterapi (F/G). Effektstorleken vid behandling 
med Kaftrio i kombination med Kalydeco var högre än det som i redovisade kliniska studier 
och indirekta jämförelser sågs för andra CFTR-modulatorer.  
 
Utifrån verkningsmekanismen för Kaftrio och Kalydeco och de sammantaget goda resultat som 
sågs i de pivotala kliniska studierna samt de bibehållna effekterna som ses i studien 105 är det 
rimligt att anta att behandlingen har långtidseffekter. Dock saknas långtidsstudier med jämfö-
relsearm. På basis av 24 veckors kontrollerade data för patienter med en F/MF- eller F/F-ge-
notyp, respektive åtta veckors kontrollerade data för patienter med en F/RF- eller en F/G-
genotyp, är det svårt att bedöma i vilken utsträckning uppmätta effekter kvarstår under en hel 
livstid och hur mycket den fortsatta försämringen av lungfunktion kan bromsas, samt hur stor 
påverkan detta slutligen får i termer av vunna levnadsår. 
 
TLV har tidigare utrett Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco samt Kalydeco i monoterapi 
(dnr 1749/2020 och dnr 2591/2020). Till skillnad från tidigare ansökningar gällande Kaftrio 
och Kalydeco inkluderar företaget nu även patienter med F/RF- och F/G-genotyper i den häl-
soekonomiska analysen. Detta med anledning av att Kaftrio i kombinationsbehandling med 
Kalydeco har fått en utökad indikation. Vidare har företaget modifierat ett antal kliniska para-
metrar i den hälsoekonomiska analysen från förra ansökningstillfälle baserat på nyinkomna 
data. Företagets modifieringar leder till en lägre ICER för patienter med F/F- och F/MF-geno-
typer jämfört med företagets tidigare ansökan. 
 
Företaget har kommit in med en mikrosimuleringsmodell där Kaftrio i kombination med Ka-
lydeco i tillägg till bästa understödjande behandling jämförs med Orkambi för F/F-populat-
ionen och enbart bästa understödjande behandling för F/MF-, F/RF-, och F/G-population-
erna.  
 
De viktigaste effektmåtten som används i modellen är lungfunktion, mätt med ppFEV1, 
weight-for-age z-score, samt pulmonella exacerbationer (PEx) som krävt inläggning på sjuk-
hus och/eller behandling med intravenösa antibiotika. I modellen får patienter som behandlas 
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med Kaftrio i kombination med Kalydeco en initialt ökad lungfunktion följt av en långsammare 
försämringstakt av lungfunktionen i förhållande till naturalförloppet, samt färre PEx. 
 
TLV bedömer att extrapolering av den underliggande mortalitetsrisken efter vecka 24 är be-
häftat med mycket höga osäkerheter eftersom inga kliniska studiedata med jämförelsearm 
finns att tillgå.  
 
Antagandet gällande extrapolering av påverkan på ppFEV1 får mycket stor påverkan på resul-
taten. TLV ser stora osäkerheter avseende företagets antagande om hur många procent lång-
sammare den årliga försämringstakten i ppFEV1 kommer att vara över tid vid behandling med 
Kaftrio i kombination med Kalydeco, jämfört med naturalförloppet. Dessutom räknar företa-
get med att den initiala behandlingseffekten leder till överlevnadsvinster, oavsett om patienter 
tidigt avbryter behandling eller inte. 
 
Till skillnad från företagets tidigare ansökan för Kaftrio i kombination med Kalydeco58, samt 
företagets ursprungliga ansökan inom ramen för de aktuella ärendena, har företaget reviderat 
antagandet om försämringstakt i lungfunktion. Revideringen baseras på nya data som visar 
utvecklingen av ppFEV1 över en 96 veckors okontrollerad förlängningsperiod för patienter 
med F/F- och F/MF-genotyper som behandlas med Kaftrio i kombination med Kalydeco. Med 
anledning av företagets kompletteringar reviderar även TLV tidigare antaganden om långsiktig 
effekt av behandling med Kaftrio i kombination med Kalydeco på patienters lungfunktion. 
 
TLV instämmer med företaget att det är lämpligt att estimera livskvalitetsvikter för de olika 
ppFEV1-nivåerna i modellen med hjälp av andra studier på CF-patienter och där preferensba-
serade instrument använts. Samtidigt bedömer TLV att det finns hög risk att företaget över-
skattar påverkan på hälsorelaterad livskvalitet, vilket får stor påverkan på QALY-vinsten. TLV 
noterar att livskvalitetsvikterna i studien som företaget tillämpar i sitt grundscenario är orim-
ligt höga, och sannolikt inte återspeglar sjukdomens riktiga påverkan på hälsorelaterad livs-
kvalitet. Därför finns stor risk att livskvalitetsvinsten överskattas betydligt när företaget 
adderar så kallade behandlingsspecifika livskvalitetsvikter till redan höga livskvalitetsvikter. 
 
TLV bedömer att det är osäkert huruvida en lägre följsamhet till behandling än det observerade 
i de kliniska studierna enbart påverkar kostnader och inte behandlingseffekten. Antagandet 
får mycket stor påverkan på resultaten på grund av företagets höga ansökta pris. 
 
Företagets antagande om en prisreduktion vid patentutgång är en drivande parameter av re-
sultatet i de hälsoekonomiska analyserna. TLV exkluderar, i enlighet med myndighetens 
praxis, detta antagande i sina scenarioanalyser. TLV bedömer även att flera kostnadsposter är 
förknippade med osäkerheter eftersom en studie från Storbritannien används för att estimera 
kostnader och resursåtgång, uppdelat på olika ppFEV1-nivåer. 
 
Med anledning av att flera parametrar i den hälsoekonomiska analysen är förknippade med 
mycket höga osäkerheter bedömer TLV att det inte är lämpligt att redovisa ett grundscenario. 
I stället presenterar TLV flera scenarioanalyser eftersom jämförelsealternativet, effekter, och 
kostnader förknippade med dessa ser olika ut.  
 
För F/F-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombinat-
ion med Kalydeco, jämfört med Orkambi, uppgår kostnaden per vunnet QALY till mellan 3,9 
och 5,3 miljoner kronor, baserat på fastställt AUP för Orkambi. I dessa scenarioanalyser vinner 
patienter i genomsnitt 4,81 till 7,15 QALYs och cirka tolv till 20 odiskonterade levnadsår. 
 
Orkambi ingår i läkemedelsförmånerna sedan år 2018, dnr 45/2018. Inom ramen för det ären-
det tecknade företaget och regionerna en sidoöverenskommelse som innebär att företaget åtar 
sig att betala en del av kostnaden för användningen av läkemedlet till regionerna. Detta baseras 

 
58 Dnr 1749/2020 
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på en avtalad årlig maximal totalkostnad för hela patientpopulationen som behandlas med Or-
kambi. TLV redovisar därmed även kostnaden per vunnit QALY med hänsyn tagen till sidoö-
verenskommelsen för Orkambi. 
 
I TLV:s analyser, som baseras på priset för Orkambi med hänsyn tagen till gällande sidoöver-
enskommelse, uppgår kostnaden per vunnet QALY till mellan cirka 5,3 och 7,5 miljoner kro-
nor.  
 
För F/F-populationen som tidigare behandlats med Orkambi, men som på grund av terapisvikt 
eller biverkningar avbrutit behandling, uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 
Kaftrio i kombination med Kalydeco, jämfört med enbart får BSC, uppgår till mellan 4,5 och 
5,9 miljoner kronor. I dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 6,66 till 9,00 QA-
LYs och cirka 15 till 23 odiskonterade levnadsår. 
 
För F/MF-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombi-
nation med Kalydeco, jämfört med enbart BSC, uppgår till mellan 4,4 och 5,7 miljoner kronor. 
I dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 6,82 till 9,12 QALYs och cirka 16 till 24 
odiskonterade levnadsår. 
 
För F/RF-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombi-
nation med Kalydeco, jämfört med enbart BSC, uppgår till mellan 5,8 och 7,4 miljoner kronor. 
I dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 4,23 till 5,26 QALYs och cirka 10 till 13 
odiskonterade levnadsår. 
 
För F/G-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombinat-
ion med Kalydeco, jämfört med enbart BSC, uppgår till mellan 4,5 och 5,8 miljoner kronor. I 
dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 6,55 till 8,70 QALYs och cirka 15 till 22 
odiskonterade levnadsår. 
 
Spannet i TLV:s analyser beror på vilken följsamhet till behandlingen antas på sikt och anta-
gande om behandlingseffekt på lång sikt på lungfunktion. TLV justerar även antagande gäl-
lande prisreduktion vid patentutgång och behandlingsspecifika livskvalitetsvikter.  
 
Utifrån redovisat kliniskt underlag bedömer TLV att det är rimligt att anta att behandling med 
Kaftrio och Kalydeco kan medföra klinisk nytta över tid och ge en förlängd överlevnad. I såväl 
företagets som TLV:s analyser antas behandling leda till stora hälso- och överlevnadsvinster, 
oavsett justeringar av antaganden om extrapolering bortom den tid som studiedata finns att 
tillgå.  
 
Trots detta är kostnaderna förknippade med behandling med Kaftrio och Kalydeco mycket 
höga i förhållande till den nytta behandlingen ger. Det som framför allt driver modellresultaten 
är de ansökta priserna för Kaftrio och Kalydeco. När antagandet om en eventuell prisreduktion 
vid patentutgång exkluderas i företagets grundscenario för patienter aktuella för behandling 
med Kaftrio i kombination med Kalydeco ökar kostnaden per vunnet QALY med 73,2 procent.  
 
Kostnaden för vunnet QALY, till ansökt AUP, överstiger avsevärt den nivå som TLV tidigare 
accepterat vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad. TLV bedömer att kostnaden inte är 
rimlig.  
 
För patienter med mycket sällsynta och svåra sjukdomar anser TLV att det kan vara motiverat 
att ta hänsyn till hur sällsynt sjukdomen är. Sådan särskild hänsyn kan tas förutsatt att det är 
få patienter, ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad, god behandlingseffekt och att det 
saknas andra relevanta behandlingsalternativ. Så var fallet i utredningen av Orkambi, dnr 
45/2018. Detta ledde till att TLV accepterat en högre kostnad per vunnet QALY för Orkambi 
än den nivå som TLV vanligtvis accepterar vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad. 
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En avgörande faktor i det ärendet var att antalet behandlade patienter förväntades bli mycket 
lågt på sikt (cirka 40 patienter som kvarstår på behandling på grund av relativt bättre effekt än 
genomsnittet, så kallade high responders). I det aktuella ärendet förväntas antalet behand-
lande patienter bli avsevärt högre (cirka [----] enligt företagets uppskattning). Mot denna bak-
grund bedömer TLV att det inte finns tillräckliga skäl att acceptera en högre kostnad per 
vunnet QALY för Kaftrio, än vad TLV vanligtvis acceptera vid sjukdomar med mycket hög svå-
righetsgrad. 
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15§ lagen om läkemedelsförmåner m.m. inte är 
uppfyllda för att Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco ska ingå i förmånerna. 

7.2 Sammanvägning för Kalydeco, dnr 1528/2021 

Cystisk fibros (CF) innebär att tjockt, segt slem produceras och ansamlas i slemproducerande 
organ i kroppen, bland annat i lungorna, bukspottkörteln, lever och svettkörtlar. Sjukdomen 
har allvarliga effekter på bland annat lungfunktion och matsmältning.  
 
CF orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Con-
ductance Regulator) och är ärftlig. CFTR-proteinet är en så kallad kloridkanal. Det leder klo-
ridjoner in och ut ur cellerna i slemproducerande organ i kroppen. Mutationer i CFTR-genen 
leder till att detta protein fungerar sämre eller saknas helt eller delvis. 
 
TLV bedömer att svårighetsgraden för CF generellt är mycket hög, även om det finns stor in-
dividuell variation. Sjukdomen är livslång, fortskridande och innebär en försämrad livskvalitet 
och kraftigt förkortad livslängd för en majoritet av patienterna. 
 
Kalydeco innehåller substansen ivakaftor. Ivakaftor förbättrar CFTR-proteinets funktion. 
 
Kalydeco är godkänt både som monoterapi samt som en kombinationsregim med Kaftrio (elex-
akaftor/ tezakaftor/ ivakaftor) respektive med Symkevi (tezakaftor/ ivakaftor). Inom ramen 
för det aktuella ärendet utvärderas:  

• Kalydeco i kombinationsregim med Kaftrio för behandling av CF hos patienter tolv år 
och äldre som har minst en F508del-mutation i CFTR‑genen (F/unspecified). 

• Kalydeco i monoterapi för behandling av CF hos patienter från fyra månaders ålder 
som har en R117H‑mutation eller en av följande mutationer i CFTR‑genen: G551D, 
G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R (så kallade ga-
tingmutationer). 

 
Ansökt pris för Kalydeco, 28 tabletter för kombinationsbehandling, är 66 970,25 kronor (apo-
tekets utförsäljningspris, AUP). Läkemedelskostnaden till ansökt AUP för Kaftrio i kombinat-
ion med Kalydeco uppgår till cirka 2,2 miljoner kronor per patient per år. 
 
Ansökt pris för Kalydeco, 56 tabletter för behandling i monoterapi, är 132 892,25 kronor 
(AUP).  Ansökt pris för samtliga Kalydeco dospåsar (25 mg, 50mg eller 75 mg) uppgår till 161 
046,25 kronor (AUP). Läkemedelskostnaden till ansökt AUP för Kalydeco tabletter i monote-
rapi uppgår till cirka 1,7 miljoner kronor per patient per år. Den totala läkemedelskostnaden 
per patient per år för Kaftrio granulat i monoterapi uppgår till cirka 2,1 miljoner kronor. 
 
Inom ramen för möjligheten till överläggning, som ges i lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m., har TLV, regionerna och företaget haft trepartsöverläggningar inom ramen för 
de aktuella ärendena. Trepartsöverläggningar kan resultera i en sidoöverenskommelse mellan 
företaget och regionerna. Genom en sidoöverenskommelse åtar sig företaget att återbära en 
del av kostnaden för användningen av läkemedlen till regionerna. Sidoöverenskommelsen kan 
tillföras TLV:s ärende och utgör då en del av beslutsunderlaget. Företaget och regionerna har 
vid dessa trepartsöverläggningar inte nått en överenskommelse, vilket betyder att inget avtal 



64 
Dnr 1491/2021 och dnr 1528/2021 

tecknats för Kaftrio och Kalydeco. De hälsoekonomiska analyserna baseras därför på ansökt 
pris (AUP). 
 
Kalydeco i kombinationsregim med Kaftrio 
TLV bedömer liksom företaget att Orkambi (lumakaftor/ ivakaftor) är relevant jämförelseal-
ternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco vid behandling av patienter som är ho-
mozygota för F508del-mutationen (F/F-genotyp). Bedömningen bygger på att Orkambi ingår 
i läkemedelsförmånerna och används av aktuell patientgrupp. Det finns en subgrupp patienter 
med F/F-genotyp som tidigare behandlats med Orkambi, men som på grund av terapisvikt 
eller biverkningar avbrutit behandling. För dessa patienter saknas annan CFTR-modulator. 
TLV bedömer därför att ingen behandling utöver bästa understödjande behandling är relevant 
jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco vid behandling av denna 
patientsubgrupp. 
 
Det finns i dagsläget ingen annan CFTR-modulator godkänd för behandling av samtliga pati-
enter som är heterozygota för F508del-mutationen (F/MF-, F/RF- och F/G-genotyper). Base-
rat på godkänd indikation utgör Symkevi (tezakaftor/ ivakaftor) i kombinationsregim med 
Kalydeco samt Kalydeco i monoterapi behandlingsalternativ för vissa patienter heterozygota 
för F508del-mutation. Användning av dessa behandlingar är dock mycket begränsad. Därutö-
ver så har TLV tidigare utvärderat Symkevi och Kalydeco och bedömt att kostnaden för be-
handlingen inte var rimlig. Symkevi och Kalydeco kan därför enligt TLV:s mening inte utgöra 
relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco i nu aktuellt 
ärende. Mot denna bakgrund bedömer TLV, i likhet med företaget, att ingen behandling utöver 
bästa understödjande behandling är relevant jämförelsealternativ till Kaftrio i kombinations-
regim med Kalydeco vid behandling av patienter som är heterozygota patienter för F508del-
mutationen. 
 
Företaget har redovisat tre pivotala randomiserade, dubbelblindade, fas III-studier: studien 
102 (24 veckor), studien 103 (fyra veckor) och studien 104 (åtta veckor). Företaget redovisade 
även interimsresultat (96 veckor uppföljning) från en pågående öppen, enarmad förlängnings-
studie, studien 105. Eftersom direkt jämförande kliniska studier mellan kombinationsbehand-
ling med Kaftrio och Kalydeco och behandling med Orkambi saknas kom företaget in med en 
indirekt jämförelse mellan dessa behandlingar. 
 
Sammantaget visar resultaten från de pivotala kliniska studierna 102, 103 och 104 på kliniskt 
relevanta förbättringar av patientens CFTR-funktion, lungfunktion och livskvalitet efter be-
handling med Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco för alla utvärderade genotypgrup-
per, inklusive F/RF, även om vissa osäkerheter föreligger huruvida alla patienter med en F/RF-
genotyp kommer att uppnå ett kliniskt meningsfullt svar på behandling. Behandlingen ledde 
till en genomsnittlig ökning av lungfunktion från baslinjen (uppmätt som ppFEV1; primärt 
effektmått i samtliga studier) med 13,9 procent hos patienter med en F/MF-genotyp, 10,4 pro-
cent hos patienter med F/F-genotyp, 5,8 procent hos patienter med en F/G-genotyp och 2,0 
procent hos patienter med en F/RF-genotyp. Baslinjen etablerades efter en fyra veckors inkör-
ningsperiod där patienterna behandlats med Symkevi i kombinationsregim med Kalydeco 
(F/F, F/MF, F/RF) eller med Kalydeco i monoterapi (F/G). Effektstorleken vid behandling 
med Kaftrio i kombination med Kalydeco var högre än det som i redovisade kliniska studier 
och indirekta jämförelser sågs för andra CFTR-modulatorer.  
 
Utifrån verkningsmekanismen för Kaftrio och Kalydeco och de sammantaget goda resultat som 
sågs i de pivotala kliniska studierna samt de bibehållna effekterna som ses i studien 105 är det 
rimligt att anta att behandlingen har långtidseffekter. Dock saknas långtidsstudier med jämfö-
relsearm. På basis av 24 veckors kontrollerade data för patienter med en F/MF- eller F/F-ge-
notyp, respektive åtta veckors kontrollerade data för patienter med en F/RF- eller en F/G-
genotyp, är det svårt att bedöma i vilken utsträckning uppmätta effekter kvarstår under en hel 
livstid och hur mycket den fortsatta försämringen av lungfunktion kan bromsas, samt hur stor 
påverkan detta slutligen får i termer av vunna levnadsår. 
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TLV har tidigare utrett Kaftrio i kombinationsregim med Kalydeco samt Kalydeco i monoterapi 
(dnr 1749/2020 och dnr 2591/2020). Till skillnad från tidigare ansökningar gällande Kaftrio 
och Kalydeco inkluderar företaget nu även patienter med F/RF- och F/G-genotyper i den häl-
soekonomiska analysen. Detta med anledning av att Kaftrio i kombinationsbehandling med 
Kalydeco har fått en utökad indikation. Vidare har företaget modifierat ett antal kliniska para-
metrar i den hälsoekonomiska analysen från förra ansökningstillfälle baserat på nyinkomna 
data. Företagets modifieringar leder till en lägre ICER för patienter med F/F- och F/MF-geno-
typer jämfört med företagets tidigare ansökan. 
 
Företaget har kommit in med en mikrosimuleringsmodell där Kaftrio i kombination med Ka-
lydeco i tillägg till bästa understödjande behandling jämförs med Orkambi för F/F-populat-
ionen och enbart bästa understödjande behandling för F/MF-, F/RF-, och F/G-population-
erna.  
 
De viktigaste effektmåtten som används i modellen är lungfunktion, mätt med ppFEV1, 
weight-for-age z-score, samt pulmonella exacerbationer (PEx) som krävt inläggning på sjuk-
hus och/eller behandling med intravenösa antibiotika. I modellen får patienter som behandlas 
med Kaftrio i kombination med Kalydeco en initialt ökad lungfunktion följt av en långsammare 
försämringstakt av lungfunktionen i förhållande till naturalförloppet, samt färre PEx. 
 
TLV bedömer att extrapolering av den underliggande mortalitetsrisken efter vecka 24 är be-
häftat med mycket höga osäkerheter eftersom inga kliniska studiedata med jämförelsearm 
finns att tillgå.  
 
Antagandet gällande extrapolering av påverkan på ppFEV1 får mycket stor påverkan på resul-
taten. TLV ser stora osäkerheter avseende företagets antagande om hur många procent lång-
sammare den årliga försämringstakten i ppFEV1 kommer att vara över tid vid behandling med 
Kaftrio i kombination med Kalydeco, jämfört med naturalförloppet. Dessutom räknar företa-
get med att den initiala behandlingseffekten leder till överlevnadsvinster, oavsett om patienter 
tidigt avbryter behandling eller inte. 
 
Till skillnad från företagets tidigare ansökan för Kaftrio i kombination med Kalydeco59, samt 
företagets ursprungliga ansökan inom ramen för de aktuella ärendena, har företaget reviderat 
antagandet om försämringstakt i lungfunktion. Revideringen baseras på nya data som visar 
utvecklingen av ppFEV1 över en 96 veckors okontrollerad förlängningsperiod för patienter 
med F/F- och F/MF-genotyper som behandlas med Kaftrio i kombination med Kalydeco. Med 
anledning av företagets kompletteringar reviderar även TLV tidigare antaganden om långsiktig 
effekt av behandling med Kaftrio i kombination med Kalydeco på patienters lungfunktion. 
 
TLV instämmer med företaget att det är lämpligt att estimera livskvalitetsvikter för de olika 
ppFEV1-nivåerna i modellen med hjälp av andra studier på CF-patienter och där preferensba-
serade instrument använts. Samtidigt bedömer TLV att det finns hög risk att företaget över-
skattar påverkan på hälsorelaterad livskvalitet, vilket får stor påverkan på QALY-vinsten. TLV 
noterar att livskvalitetsvikterna i studien som företaget tillämpar i sitt grundscenario är orim-
ligt höga, och sannolikt inte återspeglar sjukdomens riktiga påverkan på hälsorelaterad livs-
kvalitet. Därför finns stor risk att livskvalitetsvinsten överskattas betydligt när företaget 
adderar så kallade behandlingsspecifika livskvalitetsvikter till redan höga livskvalitetsvikter. 
 
TLV bedömer att det är osäkert huruvida en lägre följsamhet till behandling än det observerade 
i de kliniska studierna enbart påverkar kostnader och inte behandlingseffekten. Antagandet 
får mycket stor påverkan på resultaten på grund av företagets höga ansökta pris. 
 

 
59 Dnr 1749/2020 
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Företagets antagande om en prisreduktion vid patentutgång är en drivande parameter av re-
sultatet i de hälsoekonomiska analyserna. TLV exkluderar, i enlighet med myndighetens 
praxis, detta antagande i sina scenarioanalyser. TLV bedömer även att flera kostnadsposter är 
förknippade med osäkerheter eftersom en studie från Storbritannien används för att estimera 
kostnader och resursåtgång, uppdelat på olika ppFEV1-nivåer. 
 
Med anledning av att flera parametrar i den hälsoekonomiska analysen är förknippade med 
mycket höga osäkerheter bedömer TLV att det inte är lämpligt att redovisa ett grundscenario. 
I stället presenterar TLV flera scenarioanalyser eftersom jämförelsealternativet, effekter, och 
kostnader förknippade med dessa ser olika ut.  
 
För F/F-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombinat-
ion med Kalydeco, jämfört med Orkambi, uppgår kostnaden per vunnet QALY till mellan 3,9 
och 5,3 miljoner kronor, baserat på fastställt AUP för Orkambi. I dessa scenarioanalyser vinner 
patienter i genomsnitt 4,81 till 7,15 QALYs och cirka tolv till 20 odiskonterade levnadsår. 
 
Orkambi ingår i läkemedelsförmånerna sedan år 2018, dnr 45/2018. Inom ramen för det ären-
det tecknade företaget och regionerna en sidoöverenskommelse som innebär att företaget åtar 
sig att betala en del av kostnaden för användningen av läkemedlet till regionerna. Detta baseras 
på en avtalad årlig maximal totalkostnad för hela patientpopulationen som behandlas med Or-
kambi. TLV redovisar därmed även kostnaden per vunnit QALY med hänsyn tagen till sidoö-
verenskommelsen för Orkambi. 
 
I TLV:s analyser, som baseras på priset för Orkambi med hänsyn tagen till gällande sidoöver-
enskommelse, uppgår kostnaden per vunnet QALY till mellan cirka 5,3 och 7,5 miljoner kro-
nor.  
 
För F/F-populationen som tidigare behandlats med Orkambi, men som på grund av terapisvikt 
eller biverkningar avbrutit behandling, uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för 
Kaftrio i kombination med Kalydeco, jämfört med enbart får BSC, uppgår till mellan 4,5 och 
5,9 miljoner kronor. I dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 6,66 till 9,00 QA-
LYs och cirka 15 till 23 odiskonterade levnadsår. 
 
För F/MF-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombi-
nation med Kalydeco, jämfört med enbart BSC, uppgår till mellan 4,4 och 5,7 miljoner kronor. 
I dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 6,82 till 9,12 QALYs och cirka 16 till 24 
odiskonterade levnadsår. 
 
För F/RF-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombi-
nation med Kalydeco, jämfört med enbart BSC, uppgår till mellan 5,8 och 7,4 miljoner kronor. 
I dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 4,23 till 5,26 QALYs och cirka 10 till 13 
odiskonterade levnadsår. 
 
För F/G-populationen uppskattar TLV att kostnaden per vunnet QALY för Kaftrio i kombinat-
ion med Kalydeco, jämfört med enbart BSC, uppgår till mellan 4,5 och 5,8 miljoner kronor. I 
dessa scenarioanalyser vinner patienter i genomsnitt 6,55 till 8,70 QALYs och cirka 15 till 22 
odiskonterade levnadsår. 
 
Spannet i TLV:s analyser beror på vilken följsamhet till behandlingen antas på sikt och anta-
gande om behandlingseffekt på lång sikt på lungfunktion. TLV justerar även antagande gäl-
lande prisreduktion vid patentutgång och behandlingsspecifika livskvalitetsvikter.  
 
Utifrån redovisat kliniskt underlag bedömer TLV att det är rimligt att anta att behandling med 
Kaftrio och Kalydeco kan medföra klinisk nytta över tid och ge en förlängd överlevnad. I såväl 
företagets som TLV:s analyser antas behandling leda till stora hälso- och överlevnadsvinster, 



67 
Dnr 1491/2021 och dnr 1528/2021 

oavsett justeringar av antaganden om extrapolering bortom den tid som studiedata finns att 
tillgå.  
 
Trots detta är kostnaderna förknippade med behandling med Kaftrio och Kalydeco mycket 
höga i förhållande till den nytta behandlingen ger. Det som framför allt driver modellresultaten 
är de ansökta priserna för Kaftrio och Kalydeco. När antagandet om en eventuell prisreduktion 
vid patentutgång exkluderas i företagets grundscenario för patienter aktuella för behandling 
med Kaftrio i kombination med Kalydeco ökar kostnaden per vunnet QALY med 73,2 procent.  
 
Kalydeco i monoterapi 
Företaget har inte i det aktuella ärendet redovisat något nytt kliniskt eller hälsoekonomiskt 
underlag för Kalydeco i monoterapi jämfört med tidigare ansökningstillfälle, dnr 2591/2020. 
TLV:s effektbedömning och hälsoekonomiska resultat är därmed densamma som i tidigare ut-
redning av Kalydeco, dnr 2591/2020. Nedan beskrivs tidigare utvärderat underlag, bedöm-
ningar, hälsoekonomisk analys och resultat. 
 
För patienter som uppvisar en gatingmutation i minst en allel av CFTR-genen (oavsett mutat-
ionstyp i den andra allelen, G/unspecified) samt för patienter som uppvisar en residualfunkt-
ionsmutationen R117H i minst en allel av CFTR-genen (oavsett mutationstyp i den andra 
allelen, R117H/unspecified) saknas annan CFTR-modulator. Därmed bedömer TLV, i likhet 
med företaget, att ingen behandling utöver bästa understödjande behandling utgör relevant 
jämförelsealternativ till Kalydeco i monoterapi. 
 
Företaget har redovisat fyra randomiserade, dubbelblindade, fas III-studier: studien 102 (48 
veckor), studien 103 (48 veckor), studien 110 (24 veckor) och studien 11 (åtta veckor). Företa-
get redovisade även resultat (96 veckor) från en öppen, enarmad förlängningsstudie, studien 
105. Därutöver har företaget kommit in med två öppna enarmade studier (24 veckor var) där 
effekt och säkerhet av Kalydeco i monoterapi utvärderats vid behandling av barn under sex år. 
 
Redovisade studier visar att Kalydeco i monoterapi har god klinisk effekt hos patienter med en 
gatingmutation. Hos patienter äldre än sex år förbättrades lungfunktion (uppmätt som 
ppFEV1; primärt effektmått i pivotala studierna) med över 10 procentenheter i de kliniska stu-
dierna, vilket indikerar mycket god effekt på lungfunktionen. Studieresultat tyder även på att 
behandling med Kalydeco i monoterapi kan bromsa försämringstakten av lungfunktion hos 
CF-patienter. TLV bedömer dock att underlaget rymmer osäkerheter och att det är svårt att 
dra säkra slutsatser om behandlingseffektens storlek bortom tiden för tillgängliga uppfölj-
ningsdata.  
 
För patienter med en R117H-mutation är det kliniska underlaget begränsat men TLV bedömer, 
i likhet med EMA, den kliniska effekten som måttlig till god. TLV konstaterar också att pati-
entpopulationen är mycket liten (cirka tio personer i Sverige) och bedömer, med stöd av klinisk 
expert, att mycket få av dessa förväntas behöva behandling då sjukdomsbilden generellt sett 
är lindrigare i denna patientpopulation. 
 
Företaget har kommit in med en mikrosimuleringsmodell där Kalydeco i tillägg tillstandard-
behandling jämförs med enbart standardbehandling för patienter med gatingmutation av ty-
pen G551D. För patienter med en R117H-mutation presenteras inga resultat då företaget inte 
kommit in med hälsoekonomiskt underlag som gör det möjligt att bedöma om kostnaden för 
användning av Kalydeco är rimlig. 
 
Företagets antagande om en prisreduktion vid patentutgång är en drivande parameter av re-
sultatet i de hälsoekonomiska analyserna. TLV exkluderar, i enlighet med myndighetens 
praxis, detta antagande i sina scenarioanalyser.  
 
Med anledning av att flera parametrar i den hälsoekonomiska analysen är förknippade med 
mycket höga osäkerheter bedömer TLV att det inte är lämpligt att redovisa ett grundscenario. 
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I stället presenterar TLV flera scenarioanalyser. TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY 
för Kalydeco uppgår till mellan 5,4 och 11,3 jämfört med inget tillägg till standardbehandling, 
för patienter med en gatingmutation. I dessa scenarioanalyser vinner i genomsnitt patienter 
1,95 till 4,44 QALYs.  
 
TLV gör andra antaganden än företaget rörande läkemedelskostnad efter patentutgång, livs-
kvalitetsvikter och årskostnader för sjukhusinläggningar mellan behandlingsarmarna. Span-
net i TLV:s scenarioanalyser beror på antagande om behandlingseffekt på lång sikt på ppFEV1 
(efter vecka 24) och PEx (efter vecka 144), samt vilken källa som används för generell CF över-
levnad.  
 
TLV:s sammantagna bedömning 
Kostnaden för vunnet QALY, till ansökt AUP, överstiger avsevärt den nivå som TLV tidigare 
accepterat vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad. TLV bedömer att kostnaden inte är 
rimlig. 
 
För patienter med mycket sällsynta och svåra sjukdomar anser TLV att det kan vara motiverat 
att ta hänsyn till hur sällsynt sjukdomen är. Sådan särskild hänsyn kan tas förutsatt att det är 
få patienter, ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad, god behandlingseffekt och att det 
saknas andra relevanta behandlingsalternativ. Så var fallet i utredningen av Orkambi, dnr 
45/2018. Detta ledde till att TLV accepterat en högre kostnad per vunnet QALY för Orkambi 
än den nivå som TLV vanligtvis accepterar vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad. 
 
En avgörande faktor i det ärendet var att antalet behandlade patienter förväntades bli mycket 
lågt på sikt (cirka 40 patienter som kvarstår på behandling på grund av relativt bättre effekt än 
genomsnittet, så kallade high responders). I det aktuella ärendet förväntas antalet behand-
lande patienter bli avsevärt högre (cirka [----] enligt företagets uppskattning). Mot denna bak-
grund bedömer TLV att det inte finns tillräckliga skäl att acceptera en högre kostnad per 
vunnet QALY för Kaftrio, än vad TLV vanligtvis acceptera vid sjukdomar med mycket hög svå-
righetsgrad. 
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15§ lagen om läkemedelsförmåner m.m. inte är 
uppfyllda för att Kalydeco ska ingå i förmånerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

 
8 § första stycket  

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet 

eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren 

enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris 

och försäljningspris. 

 

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel 

eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.  

 

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 

läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst använd-

ningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 

  

15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och 

försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att 

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 

kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, 

humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en så-

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

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

liga. 
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Bilaga 2 – Överlevnadskurvor i företagets analyser för patienter aktuella 
för behandling med Kaftrio + Kalydeco (patientgrupper 1–4) 

F/F: 
Företaget estimerar att medianöverlevnaden med behandling med Kaftrio + Kalydeco är 69,6 
år för F/F-populationen. För Orkambi uppskattas den till 43,1 år och vid bästa understödjande 
behandling 37,2 år. Överlevnadskurvorna för F/F-populationen redovisas i figur B2.1. 
 

 
Figur B2.1 Modellerad överlevnad för F/F-populationen  

 
F/MF: 
För F/MF-populationen estimerar företaget att medianöverlevnaden är 69,7 år för patienter 
som behandlas med Kaftrio + Kalydeco och 37,3 år för de på bästa understödjande behandling. 
Överlevnadskurvorna för F/MF-populationen redovisas i figur B2.2. 
 

 
 Figur B2.2 Modellerad överlevnad för F/MF-populationen 

 
F/RF: 
För F/RF-populationen estimerar företaget att medianöverlevnaden är 57,0 år för patienter 
som behandlas med Kaftrio + Kalydeco och 37,0 år för de på bästa understödjande behandling. 
Överlevnadskurvorna för F/RF-populationen redovisas i figur B2.3. 
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Figur B2.3 Modellerad överlevnad för F/RF-populationen  

 
F/G: 
För F/G-populationen estimerar företaget att medianöverlevnaden är 65,8 år för patienter som 
behandlas med Kaftrio + Kalydeco och 41,4 år för de på bästa understödjande behandling. 
Överlevnadskurvorna för F/G-populationen redovisas i figur B2.4. 
 

 
 Figur B2.4 Modellerad överlevnad för F/G-populationen 
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Bilaga 3 – Livskvalitetsvikter baserade på [------------------------] 

Vid tidigare ansökningstillfälle (dnr 1749/2020) stratifierade företaget livskvalitetsvikter för 
de olika ppFEV1-nivåerna, baserat på en observationsstudie från UK i vilken 401 patienter med 
CF deltog ([--------------). De svarade på både CFQ-R och EQ-5D och om deras CF var mild 
(ppFEV1>70 procent) medel (ppFEV1 40–70 procent) eller svår (ppFEV1 <40 procent). Livs-
kvalitetsvikterna för de olika ppFEV1-nivåerna redovisas i tabellen nedan. 
 
Tabell B3 Livskvalitetsvikter i den hälsoekonomiska analysen 

ppFEV1 nivå Livskvalitetsvikter (skattade med EQ-5D) 

ppFEV1 ≥70 [-----] 

ppFEV1 40–70 [-----] 

ppFEV1 <40 [-----] 
ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second,  
 
Företaget uppger att studien av [---------] identifierades i en litteratursökning och att det finns 
begränsat med studier på området. Företaget menar att fördelar med att använda data från 
denna studie är att patienter med ppFEV1 över 90 procent respektive under 40 procent ingår 
i livskvalitetsanalysen. Vidare menar företaget att det är en observationsstudie i vilken patien-
terna inte hade tillgång till interventionsbehandling, vilket skulle kunna bara en källa till bias. 
 
Figur B3 visar livskvalitetsvikter för de olika behandlingsalternativen, per ppFEV1-nivå, base-
rat på studien av [---------]. Livskvalitetsvikterna redovisas inklusive och exklusive företagets 
uppskattning av behandlingsspecifika livskvalitetsvikter på [----]. 
 

Figur B3 Livskvalitetsvikter från [---------------], inklusive och exklusive behandlingsspecifika livskvalitets-
vikter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
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Bilaga 4 – TLV:s känslighetsanalyser 

 
Bilaga 4.1 Känslighetsanalyser för Kaftrio + Kalydeco (patientgrupper 1–4) 
 
F/F jämförelse mot Orkambi 
Tabell B4.1 TLV:s känslighetsanalyser undre spann: F/F jämförelse mot Orkambi (AUP) 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
Tabell B4.2 TLV:s känslighetsanalyser övre spann: F/F jämförelse mot Orkambi (AUP) 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
F/F jämförelse mot BSC: 
Tabell B4.3 TLV:s känslighetsanalyser undre spann: F/F jämförelse mot BSC 

 
60 Orkambi dnr 45/2018 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 7,15 3 850 339 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42%60 [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 4,81 5 292 484 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 9,00 4 523 962 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

[-----------] [-----------] [-----------] 
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ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
Tabell B4.4 TLV:s känslighetsanalyser övre spann: F/F jämförelse mot BSC 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
F/MF: 
Tabell B4.5 TLV:s känslighetsanalyser undre spann: F/MF 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
Tabell B4.6 TLV:s känslighetsanalyser övre spann: F/MF 

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 6,66 5 948 037 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 9,12 4 422 834 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 
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ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
F/RF: 
Tabell B4.7 TLV:s känslighetsanalyser undre spann: F/RF 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
Tabell B4.8 TLV:s känslighetsanalyser övre spann: F/RF 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 

Grundscenario [-----------] 6,82 5 669 039 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 5,26 5 751 611 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 4,23 7 373 763 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 
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F/G: 
Tabell B4.9 TLV:s känslighetsanalyser undre spann: F/G 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
Tabell B4.10 TLV:s känslighetsanalyser övre spann: F/G 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 
Bilaga 4.2 Känslighetsanalyser för Kalydeco (patientgrupp 5) 
 
Tabell B4.11 TLV:s känslighetsanalyser av patienter med gatingmutation: undre spann 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 8,70 4 507 316 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
(kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/ 
QALY (kr) 

Grundscenario [-----------] 6,55 5 829 253 

Livskvalitetsvikter 

[-----------]: stratifierade på 
tre nivåer 

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

[-----------]: hypotetiska 
kontinuerliga 

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

Behandlingsspecifika in-
kluderas 

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

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkluderas 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Följsamhet till  
Behandling  
(efter vecka 24) 

80% 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med 
naturalförloppet 

42% [-----------] [-----------] [-----------] 

100% [-----------] [-----------] [-----------] 

PEx Justeras ej [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser +/- 
Kostnader (kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/QALY 
(kr) 

Grundscenario: undre spann [-----------] 4,44 5 429 504 

Diskontering 0% för kostnader och  
hälsovinster 

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

5% för kostnader och  
hälsovinster 

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

3% för kostnader och  
0% för hälsovinster 

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

0% [-----------] [-----------] [-----------] 

33% (Heltshe et al.) [-----------] [-----------] [-----------] 
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ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
 

 
Tabell B4.12 TLV:s känslighetsanalyser av patienter med gatingmutation: övre spann 

ppFEV1: percent predicted forced expiratory volume in one second, PEx: pulmonella exacerbationer QALYs: kvalitetsjusterade 
levnadsår. 
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Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med na-
turalförloppet  
(efter v24) 

42% (Orkambi61) 

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

PEx (RR) [----] (företagets grundsce-
nario) 

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

1 [-----------] [-----------] [-----------] 

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkl. 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Tidshorisont 5 år [-----------] [-----------] [-----------] 

10 år [-----------] [-----------] [-----------] 

Överlevnadsdata Brittiska data (Weibull) [-----------] [-----------] [-----------] 

Livskvalitetsvikter Behandlingsspecifika inkl. [-----------] [-----------] [-----------] 

Känslighetsanalyser +/- 
Kostnader (kr) 

+/- 
QALYs 

Kostnad/QALY 
(kr) 

Grundscenario: övre spann [-----------] 1,95 11 299 227 

Diskontering 0% för kostnader och  
hälsovinster 

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

5% för kostnader och  
hälsovinster 

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

3% för kostnader och  
0% för hälsovinster 

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

Försämringstakt i 
ppFEV1 jämfört med na-
turalförloppet  
(efter v24) 

33% (Heltshe et al.) [-----------] [-----------] [-----------] 

42% (Orkambi21) [-----------] [-----------] [-----------] 

47,1% (Företagets grund-
scenario) 

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

PEx (RR) [----] (företagets grundsce-
nario) 

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

[----] (övre intervall) [-----------] [-----------] [-----------] 

Prisreduktion vid  
patentutgång 

Inkl. 
[-----------] [-----------] [-----------] 

Tidshorisont 5 år [-----------] [-----------] [-----------] 

10 år [-----------] [-----------] [-----------] 

Överlevnadsdata Irländska data (Gompertz) [-----------] [-----------] [-----------] 

Livskvalitetsvikter Behandlingsspecifika inkl. [-----------] [-----------] [-----------] 


