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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt apotekens in-
köpspris (AIP) eller apotekens 
utförsäljningspris (AUP)  

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 ef-
ter återbäring  

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

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

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

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

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

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

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

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

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

• Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. Medianåldern 
vid insjuknande är 64 år. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt.  

• Den aktuella utvärderingen avser Enhertu (trasuzumab deruxtekan) som monoterapi 
för behandling av vuxna patienter med inoperabel eller metastaserad HER2-positiv 
bröstcancer som tidigare har fått två eller flera behandlingsregimer riktade mot HER2. 
Den aktuella utvärderingen avser Enhertu för behandling av patienter i tredje linjen.  

• Trastuzumab deruxtekan är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC), där en humani-
serad antikropp (trastuzumab) riktad mot HER2-receptorn har bundits samman med 
en cytotoxisk substans (ett exatekanderivat och en topoisomeras I-hämmare).  

• TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till trastuzumab deruxtekan är 
trastuzumab i kombination med kemoterapi. 

• Effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtekan har utvärderats i en öppen, enkelar-
mad, multicenter, pivotal, fas II-studie, Destiny-Breast01. TLV bedömer att 
trastuzumab deruxtekan har en kliniskt relevant effekt på tumörsvarsfrekvensen hos 
patientpopulationen som ingick i studien. Behandling med trastuzumab deruxetekan 
resulterar även i en förhållandevis lång responsduration.  

• Företaget har jämfört behandlingseffekten av trastuzumab deruxtekan med 
trastuzumab i kombination med kemoterapi genom indirekta jämförelser. Baserat på 
dessa bedömer TLV att trastuzumab deruxtekan har en effektfördel avseende progress-
ionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med trastuzumab i kombination med 
kemoterapi. I avsaknad av direkt jämförande studier är dock en bedömning av den ex-
akta storleken på denna effektfördel behäftad med vissa osäkerheter.  

• Läkemedelskostnaden för Enhertu uppgår till 16 876 kronor per förpackning.  

• I företagets grundscenario uppgår kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 
680 000 kronor. Företagets analys baseras bland annat på antaganden om att endast 
mogna studiedata bör användas när överlevnad extrapoleras samt att skattade nytto-
vikter bör bero på behandlingsrespons.  

• I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till 
cirka 1 050 000 kronor. Resultatet är främst känsligt för då antaganden om Enhertus 
relativa effekt varieras. TLV:s analys baseras bland annat på antaganden om att samt-
liga studiedata bör användas när överlevnad extrapoleras samt att skattade nyttovikter 
bör beräknas med hjälp av EQ-5D.  

• Osäkerheten i resultaten som utvärderingen baseras på bedöms som hög och beror 
främst på att den långsiktiga effektfördelen för Enhertu är okänd. Detta då Enhertu-
armen extrapoleras med en effektfördel under 30 år trots att studiedata endast sträcker 
sig cirka 30 månader. Det råder även osäkerhet kring hur stor effektfördelen för En-
hertu är i jämförelse med trastuzumab i kombination med kemoterapi. Dock reduceras 
osäkerheten avseende behandlingseffekt med uppdaterade resultat från DESTINY-
Breast01-studien samt den höga tumörsvarsfrekvensen och ovanligt långa responsdu-
rationen hos svarande patienter. 

 

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för 
den utvärderingen förändras på ett avgörande sätt. 
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1 Medicinskt underlag Enhertu 

1.1 Bröstcancer 

Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtad i sin helhet från Nationella 
vårdprogrammet för bröstcancer 2020 [1]. 
 
Mer än var tionde kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer under sitt liv. Bröstcancer är den 
vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor såväl i Sverige som globalt [1]. Medianåldern vid in-
sjuknande är 64 år. Färre än fem procent är under 40 år när de får diagnosen [2]. Män kan 
också få bröstcancer även om det är ovanligt [1].  
 
De senaste åren har antalet avlidna med bröstcancer som underliggande dödsorsak varit 
1400–1500 individer per år, och av dem har nästa alla haft en metastaserande sjukdom. Pri-
mär metastasering, d v s fjärrmetastasering redan vid primärdiagnosen för bröstcancer, ses vid 
ca 25 procent av fallen med spridd bröstcancer [3].  
 
Prognostiska faktorer som även avgör valet av läkemedelsbehandlingen är bland annat HER21-
status. HER2 är en gen som normalt finns i alla celler i kroppen och som kontrollerar cellväxt 
och cellreparation. HER2-positiva tumörer har många kopior av HER2-genen (amplifiering) 
vilket leder till en kraftig ökning av antalet HER2- receptorer på cellytan. Detta i sin tur stimu-
lerar till snabb cancertillväxt [4]. Cirka 15 av brösttumörerna har en genamplifikation av genen 
HER2, vilket obehandlat leder till en ökad aggressivitet hos tumören med snabb tillväxt, högre 
risk för återfall och ökad dödlighet [1 ,3, 5]. HER2-positiva tumörer associeras med en yngre 
patientpopulation. Upp till hälften av patienterna med HER2-positiv bröstcancer utvecklar 
ofta hjärnmetastaser, för vilka behandlingsalternativen är få [3, 5]. År 2020 diagnostiserades 
991 patienter med HER2-positiv bröstcancer i Sverige. Av dessa har cirka 2,5 procent metas-
taser vid diagnostillfället [6]. Fastän behandling med anti-HER2 har förbättrat utfallet av sjuk-
domen så är lokalt avancerad eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer en icke-kurabel 
sjukdom som är ständigt framskridande. Behandlingen syftar till att stoppa sjukdomsprogress-
ionen, förlänga livet och att förbättra patienternas livskvalitet så länge det går. Medianöverlev-
naden för patienter med metastaserad bröstcancer är idag cirka tre år och frekvensen för fem-
års-överlevnaden är endast cirka 25 procent [3, 5]. 

1.2  Läkemedlet 

Läkemedlet Enhertu innehåller den aktiva substansen trastuzumab deruxtekan och fick vill-
korat marknadsgodkännande i Europa den 18 januari 2021.   

 Indikation 

Enhertu som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller 
metastaserad HER2-positiv bröstcancer som tidigare har fått två eller fler behandlingsregimer 
riktade mot HER2. 

 Verkningsmekanism 

Enhertu, trastuzumab deruxtekan (T-DXd), är ett antikropp-läkemedelskonjugat riktat 
mot HER2. Antikroppen är en humaniserad IgG1-antikropp riktad mot HER2 (trastuzumab) 
som är fäst på deruxtekan, en topoisomeras I-hämmare (DXd), bunden via en tetrapeptidba-
serad klyvbar bindning. Antikropp- läkemedelskonjugatet är stabilt i plasma. Antikroppsde-
lens funktion är att binda till HER2 som uttrycks på ytan av vissa tumörceller. Efter 
bindningen internaliseras trastuzumab deruxtekan-komplexet. Antikropp-läkemedelskonju-
gat klyvs därefter intracellulärt av lysosomala enzymer som ofta är uppreglerade i cancercel-
ler. När deruxtekan (DXd) frisätts inuti tumörcellen orsakar det DNA-skada och celldöd 

 
1 HER2 = Human Epidermal Growth Factor receptor 2 = human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2  
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genom att hämma topoisomerase I, ett protein som är viktigt vid celldelning [7].  Deruxtekan 
kan även påverka intilliggande tumörceller då den är cellmembran permeabel.  
 
In vitro-studier tyder på att antikroppsdelen i trastuzumab deruxtekan inducerar cell-medie-
rad cytotoxicitet och dödar tumörceller. Utöver detta hämmar antikroppen signalering ge-
nom fosfatidylinositol-3-kinas (PI3-K) i humana bröstcancerceller som överuttrycker HER2 
[7]. 

 Dosering/administrering 

Enhertu ska ordineras av läkare och administreras under överinseende av hälso- och sjuk-
vårdspersonal med erfarenhet av att använda cancerläkemedel. Enhertu får inte bytas ut mot 
trastuzumab eller trastuzumab emtansin.  
 
Patienter som behandlas med trastuzumab deruxtekan ska ha dokumenterad HER2-positiv 
tumörstatus, vilket definieras som en poäng på 3+ genom immunhistokemi (IHC) eller en 
kvot på ≥ 2,0 genom in situ-hybridisering (ISH) eller in situ-hybridisering med fluore-
scens (FISH).  
 
Dosering 
Rekommenderad dos Enhertu är 5,4 mg/kg givet som intravenös infusion en gång var tredje 
vecka (21-dagarscykler) fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. 
 
Den första dosen ska ges som intravenös infusion under 90 minuter. Om den första infus-
ionen tolererades väl kan efterföljande doser Enhertu ges under 30 minuter. Läkemedel mot 
illamående och kräkningar (antiemetika) kan ges i enlighet med lokal praxis och varje enskild 
patients tolerans för profylax eller behandling. 
 

Dosjusteringar 
För att hantera biverkningar kan doseringen av Enhertu behöva avbrytas tillfälligt, dosen 
minskas, eller behandlingen sättas ut. Enhertu-dosen ska inte ökas igen efter en dosminsk-
ning. 
 

1.3 Behandling 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) publicerade ett vårdprogram för bröstcancer i 
oktober 2020 (versions 3.4) [1]. 
 
Enligt gällande nationellt vårdprogram för bröstcancer ska behandling med trastuzumab er-
bjudas patienter med tumörer som har starkt överuttryck (IHC3+/FISH-positivet) av HER2. 
Patienter med IHC2+ ska alltid testas med FISH-teknik för att konfirmera HER2-status. Test-
ningen sker med fördel på någon av metastaserna eftersom dessa kan ha ett annorlunda HER2-
status jämfört med primärtumören.  
 
Enligt gällande nationellt vårdprogram för bröstcancer är behandlingsrekommendationer för 
HER2-positiv metastaserad bröstcancer enligt följande [1]:  
 
Första linjens behandling 

• Patienter bör få trippelkombinationen pertuzumab, trastuzumab och do-
cetaxel/paklitaxel, eftersom det är den effektivaste behandlingen vid första linjens be-
handling av HER2-positiv metastaserad bröstcancer. När cytostatikabehandling 
avslutas bör man överväga underhållsbehandling med endokrin terapi i samband med 
trastuzumab/pertuzumab för HER2-positiva/ER-positiva tumörer. 
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• Trastuzumab-emtansin som första linjens behandling kan övervägas om patienten har 
svårt att tolerera ovanstående standardbehandlingar, eftersom biverkningarna är 
mindre, men effekten på den totala överlevnaden är inte studerad visavi den nuvarande 
bästa standardregimen. Ett alternativ är att kombinera pertuzumab + trastuzumab 
med vinorelbin som har mer gynnsam biverkningsprofil än taxaner. 

• För HER2-positiva och ER-positiva tumörer kan man också överväga trastuzumab med 
eller utan pertuzumab kombinerat med endokrin behandling för dem som har svårt att 
tolerera cytostatikabehandling. 

• Behandling med pertuzumab i kombination med trastuzumab fortsätter tills sjukdoms-
progression eller oacceptabla biverkningar 
 

Andra linjens behandling 

• Patienter som sviktat på anti-HER2-baserad behandling i första linjen bör erbjudas 
trastuzumab-emtansin. 

 
Tredje och senare linjers behandling 

• Trastuzumab-emtansin bör erbjudas om det inte har givits tidigare. 

• Trastuzumab i kombination med olika cytostatika som inte är erbjudna tidigare. 

• Kombinationen trastuzumab och lapatinib kan övervägas i tredje eller senare linjers 
behandling. Lapatinib har mer biverkningar och sämre effekt än trastuzumab och bör 
därför vara ett tredjehandsval. 

• Kombinationen lapatinib och kapecitabin kan övervägas i tredje eller senare linjers be-
handling. 

 
Sammanvägda data visar alltså att flera linjers HER2-blockad, kombinerat med olika cytosta-
tika, ger tydliga överlevnadsvinster. Hur många linjers behandling man ska erbjuda är i dags-
läget inte känt. 

 Jämförelsealternativ 

Jämförelsealternativet till Enhertu är enligt företaget trastuzumab i kombination med kemo-
terapi, lapatinib i kombination med kapecitabin och lapatinib i kombination med trastuzumab. 
Företaget baserar valet av jämförelsealternativ på behandlingsrekommendationer och utlåtan-
den från företagets kliniska experter. Företaget anser att trastuzumab-emtansin (Kadcyla) inte 
är ett relevant jämförelsealternativ till Enhertu baserat på antagandet att alla patienter som är 
lämpliga för behandling med trastuzumab deruxtekan redan kommer att ha behandlats med 
trastuzumab-emtansin i första eller andra behandlingslinjen.  
 
TLV:s diskussion 
TLV bedömer att trastuzumab i kombination med kemoterapi, lapatinib i kombination med 
kapecitabin och lapatinib i kombination med trastuzumab utgör behandlingsalternativ till 
trastuzumab deruxtekan. TLV bedömer liksom företaget att trastuzumab-emtansin inte är ett 
relevant behandlingsalternativ till Enhertu baserat på utlåtande från TLV:s kliniska expert som 
anser att alla patienter som är lämpliga för behandling med trastuzumab deruxtekan redan har 
behandlats med trastuzumab-emtansin. Enligt TLV:s kliniska expert, liksom företagets kli-
niska experter, är trastuzumab i kombination med kemoterapi den vanligaste behandlingen 
för patienter som är lämpliga för behandling med trastuzumab deruxtekan. I Sverige används 
behandling med lapatinib i kombination med kapecitabin och lapatinib i kombination med 
trastuzumab endast på ett fåtal patienter. TLV bedömer därför att trastuzumab i kombination 
med kemoterapi är relevant jämförelsealternativ till Enhertu. Enligt TLV:s kliniska expert är 
vinorelbin och kapecitabin de vanligaste kemoterapierna i kombination med trastuzumab.  
 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att trastuzumab i kombination med kemoterapi är rele-
vant jämförelsealternativ till Enhertu.  
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1.4 Klinisk effekt och säkerhet   

Trastuzumab deruxtekan (T-DXd) studeras i flera pågående kliniska studier. Marknadsgod-
kännande för Enhertu bygger i huvudsak på en öppen, multicenter, pivotal, fas II-studie, Des-
tiny-Breast01 (U201), med stöd från en pågående multicenter, öppen, tu-delad, icke-
randomiserad fas I-studie (J101).  

 Kliniska studier 

Destiny-Breast01-studien 
 
Metod 
Studien är pågående i vuxna patienter med HER2-positiv icke-resektabel, och/eller metasta-
serad bröstcancer som är resistent eller refraktär (okänslig) för trastuzumab emtansine. Pati-
enterna ska tidigare ha erhållit två eller fler behandlingsregimer riktade mot HER2, såsom 
trastuzumab-emtansin, trastuzumab och pertuzumab. Patienter som uppvisade HER2 positi-
vitet, definierad som IHC3+ eller ISH-positiv, och som hade ECOG PS2 0 eller 1 inkluderades 
i studien. Patienter med obehandlad, symptomatisk eller behandlingskrävande hjärnmetasta-
ser liksom patienter med pågående interstitiell lungsjukdom (ILD)/lunginflammation exklu-
derades från studien.  
 
Destiny-Breast01-studien består av två delar (figur 1): 

• Del 1 innefattade dosbestämning och farmakokinetik. Trastuzumab deruxtekan gavs 
intravenöst i doser om 7,4 mg/kg, 6,4 mg/kg eller 5,4 mg/kg var tredje vecka. Utifrån 
resultaten från del 1 valdes dosen 5,4 mg/kg för del 2 av studien.  

• Del 2 utvärderade effekt och säkerhet vid den rekommenderade dosen. I del 2a ingick 
patienter med metastaserad bröstcancer som framskridit på eller efter behandling med 
trastuzumab-emtansin (T-DM1). I del 2b ingick patienter som var intoleranta för 
trastuzumab-emtansin. Vid databrytpunkten 8 juni 2020 var 130 patienter inklude-
rade i studiedel 2a och fyra patienter i studiedel 2b.  
 
 

 
Figur 1. DESTINY-Breast01-studiedesign. Förkortningar: R = randomisering; HER2 = human epidermal tillväxt-
faktors receptor 2; PK = farmakokinetik; RP2D = rekommenderad fas II dos; n = antal patienter; T-DM1 = 
trastuzumab-emtansin. Källa: [8]. 

  
 
 

 
2 ECOG PS = Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status = En skala 0-5 med vilken man skattar individens förmåga 
att sköta sina dagliga aktiviteter. 0 innebär att patienten klarar all normal aktivitet utan begränsning och 5 innebär avliden patient. 
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Studiens primära effektmått var bekräftad objektiv responsfrekvens (ORR3) i intent-to-treat-
populationen4. Objektiv responsfrekvens fastställdes av en oberoende central granskning en-
ligt RECIST5, version 1.1. Sekundära effektmått var total överlevnad (OS6), progressionsfri 
överlevnad (PFS7) fastställd av en oberoende radiologisk granskning, bästa procentuella för-
ändring av diametersumman av mätbara tumörer, prövarbedömd responsduration (DoR8), 
prövarbedömd sjukdomskontrollfrekvens (DCR9 definierad som responsfrekvens plus stabil 
sjukdomsfrekvens), prövarbedömd klinisk nyttofrekvens (CBR10 definierad som responsfre-
kvens plus  stabil sjukdomsfrekvens som varade i sex eller flera månader), prövarbedömd ob-
jektiv responsfrekvens, säkerhet och farmakokinetik. Exploratoriska effektmått var tid till 
respons och utvärdering av samband mellan exponering och respons avseende effekt och sä-
kerhet.  
 
Resultat [8, 9] 
Resultaten som presenteras från DESTINY-Breast01-studien baseras på totalt 184 patienter 
som alla har erhållit den rekommenderade dosen 5,4 mg/kg. Median uppföljningstid vid data-
brytpunkten 8 juni 2020 var 20,5 månader (intervall: 0,7–31,4 månader). 80 av patienterna 
(43,4 procent) har fått behandling i över 12 månader och elva patienter (6,0 procent) har fått 
behandling i över 24 månader.  
 
Baslinjekarakteristika hos patienterna i DESTINY-Breast01-studien redovisas i tabell 1. Sam-
manfattningsvis var medelåldern i studiepopulationen 56,0 år. Vid baslinje hade 55,4 procent 
och 44,0 procent av patienterna en ECOG på 0 respektive 1. Nästan alla patienter hade metas-
taser (93,5 procent). Viscerala metastaser var vanligast och förekom hos 91,8 procent av pati-
enterna. Patienterna som ingick i studien hade behandlats med i median sex tidigare 
behandlingar (spann: 2–27). Alla patienter hade tidigare behandlats med trastuzumab-emtan-
sin och 65,8 procent hade tidigare behandlats med pertuzumab.  

 
3 ORR = Objective response rate 
4 Intent-to-treat population = patienten tillhör den patientgrupp de ursprungligen randomiserats till. 
5 RECIST = Response Evaluation Criteria in Solid Tumors = ett standardiserat sätt att mäta tumörstorlek på radiologiska bilder 
med vilket man kan bedöma hur väl en cancerpatient svarar på behandling  
6 OS = overall survival 
7 PFS = progression free survival 
8 DoR = duration of response 
9 DCR = disease control rate 
10 CBR = clinical benefit rate 
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Tabell 1 Baslinjekarakteristika hos patienterna i DESTINY-Breast01-studien 

 
Förkortningar: BC: bröstcancer; CR: komplett respons; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; HER2: hu-
man epidermal tillväxtfaktor 2; ICR: invasive cervical resorption; IHC: immunhistokemi, ISH: in-situ hybridisering; 
NE: icke estimerat; PD: progressive sjukdom; PK: farmakokinetik, PR: partiell respons; SD: stabil sjukdom; T-DM1: 
trastuzumab emtastine. Källa: [9]. 
 

 
 
Bland de 184 patienter som behandlats med den rekommenderade dosen om 5,4 mg/kg 
trastuzumab deruxtekan var den objektiva responsfrekvensen 61,5 procent (95% KI: 54,0–
68,59). Objektiv responsfrekvens var likartad i de analyserade subgrupperna (tabell 2) inklu-
sive patienter med hjärnmetastaser (58,3 procent) och oavsett hormonreceptorstatus (positiv 
57,7 procent och negativ 67,5 procent).  
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Tabell 2. Objektiv responsfrekvens i förspecificierade subgrupper. 

 
Förkortningar: HER2: human epidermal tillväxtfaktor 2; IHC: immunhistochemi, IHC 1+ anger att resultatet är ne-
gativt för HER2, IHC2+ att det är ett gränsfall och IHC3+ anger att resultatet är positivt för HER2; ISH: in situ 
hybridisering; ECOG: Eastern Cooperative Onocology Group. Den vertikala streckade linjen anger median ORR 
för hela analyserade populationen. Källa: [9]. 

 
 
Tolv patienter (6,5 procent) uppvisade komplett respons, 101 patienter (54,9 procent) partiell 
respons, 66 patienter (35,9 procent) hade stabil sjukdom, tre patienter (1,6 procent) hade pro-
gredierande sjukdom och två patienter (1,1 procent) var inte bedömningsbara (tabell 4). Me-
dian responsduration var 20,8 månader (95% KI: 15,0 – ej estimerbar). Median tid till respons 
för de 113 patienter som fick en respons var 1,6 månader (95% KI: 1,4–2,6). 81,3 procent av 
patienterna med respons hade en respons som varade i sex eller flera månader (95% KI: 71,9–
87,8).  Majoriteten av patienterna under behandling visade en reduktion av tumörstorlek en-
ligt oberoende central granskning. 
 
Median PFS var 19,4 månader (95% KI, 14,1-ej estimerbar) vid en mognadsgrad på 38 procent 
(figur 2). Estimerade andelen patienter som var vid liv vid 12 och 18 månader var 85 procent 
(95% KI, 79–90 procent) respektive 74 procent (95% KI, 67–80 procent) (figur 4). Preliminär 
median OS var 24,6 månader (95% KI, 14,1-ej estimerbar). Median OS estimerades vid en mog-
nadsgrad på 35 procent (figur 3). En sammanfattning av alla effektmått fastställda av en obe-
roende central granskning redovisas i tabellerna 3 och 5. 
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Figur 2. Kaplan-Meier analys av progressionsfri överlevnad. Den streckade grå linjen visar 95% KI. Förkort-
ningar: CI = KI =  konfidensintervall; n = antal patienter; NE = ej estimerad. Källa: [8]. 

 
 
 
 
 

 
Figur 3. Kaplan-Meier analys av total överlevnad. Den streckade grå linjen visar 95% KI. Förkortningar: CI = 
konfidensintervall; n = antal patienter; NE = ej estimerbar. Källa: [8]. 
 

 
 
 
Uppdaterade resultat från DESTINY-Breast01-studien [10] 
Företaget har kommit in med uppdaterade resultat från DESTINY-Breast01-studien. Företaget 
har valt att inte uppdatera sitt underlag varför alla analyser baseras på data från databrytpunk-
ten juni 2020. En jämförande sammanfattning av resultaten vid de två senaste databrytpunk-
terna visas i tabell 3.  
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Förkortningar: CR = kompett respons; DCO = data cut off; DOR = responsduration; ICR = oberoende central gransk-
ning; NE = ej estimerbar; ORR = objektiv responsfrekvens; PD = progressiv sjukdom;  PFS = progressionsfri över-
levnad; PR = partiell respons; SD = stabil sjukdom; T-DXd =trastuzumab deruxtekan; TTR = tid till respons. ORR = 
CR + PR. 
 
 

Med mognare (51,6 procent) data från databrytpunkten mars 2021 var ORR stabilt jämfört 
med tidigare analys. Uppföljningstiden för OS var i median 31,3 månader (95% KI 30,7–32,0) 
och estimerat median OS hade ökat till 29,1 månader (95% KI, 24,6–36,1). Estimerat 24-må-
naders OS var 58 procent (95% KI 51–65; figur 5). 
 
 

  
Figur 5. Kaplan-Meier analys av total överlevnad vid databrytpunkt mars 2021. 

 
 

Tabell 3. Sammanfattning av effektresultat vid databrytpunkterna juni 2020 och mars 2021. 
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J101-studien  
Metod [5] 
J101-studien är en tu-delad, multicenter, icke-randomiserad, multi-dos, öppen fas I studie. 
Den första doseskalerande delen var avsedd för att identifiera den högsta tolererbara dosen av 
trastuzumab deruxtekan. Del två som var en dos-expansions studie var avsedd för att under-
söka säkerhet, tolerabilitet och effekt av trastuzumab deruxtekan hos patienter med solida tu-
mörer och tumörer med HER2 expression inklusive låga HER2 nivåer och HER2 mutationer.  
 

Från denna studie analyserades patienterna som hade patologiskt dokumenterad avance-
rad/icke-resektabel eller metastatisk bröstcancer, HER2 överexpression, IHC3+ eller positiv 
med FISH eller dubbel in situ hybridisering (DISH), refraktär eller intolerabel med standard-
terapi, eller för vilka ingen standardterapi finns tillgänglig, behandlad med T-DM1 samt mät-
barbar sjukdom baserat på RECIST v.1,1. 

 
Patienter med kliniskt aktiva hjärnmetastaser eller tidigare ILD/lunginflammation exkludera-
des från studien.  Patienterna behandlades med antingen 5,4 mg/kg och 6,4 mg/kg tills pati-
enterna inte erhöll någon mer klinisk nytta, drog tillbaka sitt samtycke eller fick oacceptabla 
biverkningar.  
 
Effektmåtten i studien var ORR, DCR, CBR och DoR. Övriga effektmått inkluderade procentu-
ell förändring av tumördiameter från baslinje till bästa mätning efter baslinje, tid till respons 
(TTR), PFS, OS och säkerhet.  
 

Resultat 
Baslinjekarakteristika för HER2-positiv metastaserad bröstcancer kohorten i del två av studien 
redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Baslinjekarakteristika för patienter i J101-studien.  

 
Förkortningar: ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; HER2 = human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2; 
T-DM1 = trastuzumab emtansin.  
Noteringar: a tid från initial diagnos beräknades enligt (dag vid första dos – dag av initial diagnos +1) x 12 ÷ 365,25; 
b inkludera hormonterapier för bröstcancer och behandlingar som erhållits (neo)adjuvant; c median summa av dia-
meter av tumörer enligt RECIST v1,1.Källa: [11]. 
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Den utvärderade populationen inkluderade alla patienter med HER2-positiv bröstcancer efter 
behandling med trastuzumab emtansin och som fått minst en dos av trastuzumab deruxtekan 
(5,4 mg/kg eller 6,4 mg/kg) oberoende av kohort och för vilka det fanns data för vid baslinje 
och efter behandling. Vid databrytpunkten 10 augusti 2018 har 115 patienter med HER2-posi-
tiv bröstcancer erhållit åtminstone en dos av den rekommenderade dosen (5,4 mg/kg eller 6,4 
mg/kg). Median behandlingsduration var 8,3 månader (spann 4,4–12,0) och uppföljningsti-
den var 9,9 månader (spann 6,9–14,3). En sammanfattning av utfallen från J101-studien pre-
senteras i tabell 5.  
 
Sammanfattning av de två kliniska studierna 
Effektresultaten från de två kliniska studierna, DESTINY-Breast01 och J101 sammanfattas i 
tabell 5.  
 
Tabell 5. Sammanfattning av effektresultaten i DESTINY-Breast01- och J101-studierna. 

 
Förkortningar: CBR = klinisk nyttofrekvens; CI = konfidensintervall; CR = komplett respons; DCR = sjukdoms kon-
trollfrekvens; DOR = responsduration; NE = ej estimerbar; ORR = total responsfrekvens; PD = progressiv sjukdom; 
PDS = progressions fri överlevnad; PR = partiell respons; SD = stabil sjukdom; TTR = tid till respons.  
*estimat baserad på Kaplan-Meier data. Källa: [8, 11]. 
 

 
Sammanfattning av biverkningar enligt produktresumén [7] 
Säkerheten med Enhertu har utvärderats i en sammanslagen analys av 234 patienter med 
icke‑resektabel eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer, som fick minst en dos Enhertu 
5,4 mg/kg i kliniska studier. Mediantiden för exponeringen för Enhertu var 9,8 månader (0,7 
till 37,1 månader).  
 
De vanligaste biverkningarna var illamående (79,9 procent), trötthet (60,3 procent), kräk-
ningar (48,7 procent), alopeci (46,2 procent), förstoppning (35,9 procent), minskad aptit (34,6 
procent), anemi (33,8 procent), neutropeni (32,5 procent), diarré (30,8 procent), trombocyto-
peni (23,1 procent), hosta (21,4 procent), leukopeni (20,5 procent) och huvudvärk (20,1 pro-
cent). 
 
De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller högre var neutropeni (18,8 procent), anemi (9,0 
procent), illamående (6,8 procent), trötthet (6,4 procent), leukopeni (5,6 procent), lymfopeni 
(5,1 procent), kräkningar (4,3 procent), trombocytopeni (4,3 procent), hypokalemi (3,4 
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procent), interstitiell lungsjukdom (ILD, 3,0 procent), diarré (2,6 procent), febril neutropeni 
(1,7 procent), dyspné (1,7 procent), buksmärta (1,3 procent), minskad aptit (1,3 procent) och 
förhöjt alaninaminotransferas (1,3 procent). ILD ledde till döden hos 2,6 procent av patien-
terna. 
 
Behandlingsuppehåll på grund av biverkningar gjordes hos 27 procent av patienterna som be-
handlades med Enhertu. De vanligaste biverkningarna i samband med behandlingsuppehåll 
var neutropeni (14,5 procent), anemi (3,4 procent), övre luftvägsinfektion (3,0 procent), 
leukopeni (3,0 procent), ILD (2,6 procent), trombocytopeni (2,6 procent) och trötthet (2,1 pro-
cent). Dosen minskades hos 15 procent av patienterna som behandlades med Enhertu. De van-
ligaste biverkningarna i samband med dosminskning var trötthet (3,8 procent), illamående 
(3,4 procent) och neutropeni (3,4 procent). Hos 12 procent av patienterna som behandlades 
med Enhertu sattes behandlingen ut permanent på grund av biverkning. Den vanligaste bi-
verkningen i samband med permanent utsättning var ILD (9,4 procent). 
 
EMA:s diskussion 
EMA konstaterar att patienterna som ingick i DESTINY-Breast01-studien motsvarar populat-
ionen i Europa, samt att den hårt behandlade patientpopulationen med median sex tidigare 
behandlingar inklusive minst två anti-HER2 behandlingar ansågs representativ för patient-
populationen som Enhertu är avsett för.  
 
EMA anser att resultatet för det primära effektmåttet, ORR, är lovande och mycket högre än 
förväntat och att mediantid till respons på 1,6 månader är i linje med vad som har rapporte-
rats för andra kemoterapier och är relevant för patienter med metastaserad HER2-positiv 
bröstcancer. Vidare anser EMA att magnituden av responsfrekvensen är höggradigt kliniskt 
relevant för patientpopulationen som Enhertu är avsett för även då jämförande data saknas 
och att effekten håller i sig i de olika subgrupperna oavsett närvaro av negativa prognostiska 
faktorer såsom hög ålder, ECOG PS 1, visceral sjukdom och hormonreceptor negativ status. 
EMA noterar även att ingen relevant effekt av ålder (23–96 år) sågs på varken exponering el-
ler kinetiken av trastuzumab deruxtekan. EMA finner att resultaten som observerats för 
ORR, PFS och OS vid behandling med 5,4 mg/kg trastuzumab deruxtekan visar en större te-
rapeutisk nytta än existerande behandlingar för patientpopulationen som Enhertu är avsett 
för. Dock anser EMA att avsaknaden av en kontrollarm i studien försvårar tolkningen av 
data.  
 
Avseende säkerhet anser EMA att behandling med trastuzumab deruxtekan har en acceptabel 
toxicitetsnivå, och anses mest vara milda, reversibla och jämförbara med biverkningar vid be-
handling med trastuzumab-baserade regimer i kombination med kemoterapi. Behandlingsre-
laterad ILD/lunginflammation är den viktigaste risken med trastuzumab deruxtekan.  
 
Sammanfattningsvis anser EMA att den nuvarande nytta/risk balansen är positiv.  
  
TLV:s diskussion  
Primära utfallsmåttet i DESTINY-Breast01-studien var total responsfrekvens, medan total 
överlevnad och progressionsfri överlevnad utgjorde sekundära utfallsmått. Det bör noteras 
att vid enkelarmade studier som denna går det inte att utifrån tidsberoende utfallsmått 
såsom PFS, OS, DoR, DCR och CBR särskilja en behandlingseffekt från effekten av prognos-
faktorer. Endast ORR kan tolkas som en ren behandlingseffekt (då väsentlig tumörkrymp-
ning inte uppstår spontant). Vid databrytpunkten juni 2020 och en uppföljningstid på 
median 20,5 månader var ORR 61 procent, responsdurationen median 20,8 månader, me-
dian PFS 19,4 månader och median OS 24,6 månader. Data för OS-analysen var omogna med 
endast 35 procents mognad (patienter med händelser). Trots detta, menar EMA, NICE och 
TLV:s kliniska expert att de observerade resultaten tyder på en kliniskt meningsfull effekt. 
TLV bedömer att DESTINY-Breast01-studien visar att Enhertu har en kliniskt relevant effekt 



 

Dnr 476/2021 
13 

 

hos den patientpopulation som ingick i studien. En uppdaterad analys från 2021 med 52 pro-
cents mognad stödjer denna bedömning.  
 
Patientpopulationen som ingick i DESTINY-Breast01-studien anses av TLV:s kliniska expert 
motsvara den svenska patientpopulationen som är lämplig för behandling med trastuzumab 
deruxtekan med få undantag. TLV:s förståelse efter diskussion med klinisk expert är att me-
dianåldern i studien och andelen patienter över 65 år möjligtvis är något lägre än vad som 
kan förväntas i den svenska patientpopulationen. Enligt svenskt vårdprogram är det också 
förväntat att alla patienter har erhållit pertuzumab i tidigare linjer. I studien hade endast 66 
procent av patienterna erhållit tidigare behandling med pertuzumab. Vidare är TLV:s förstå-
else efter diskussion med klinisk expert att patienter med en högre ECOG (dvs sämre fysisk 
funktionsstatus) än vad som har inkluderats i den kliniska studien kan komma att behandlas 
med Enhertu i Sverige samt att svenska patienter har behandlats med färre tidigare behand-
lingar än patienterna i DESTINY-Breast01-studien. Avvikande patientkarakteristika kan 
eventuellt påverka utfallet av behandlingen. Avseende ålder bedömde EMA att effekt var vi-
sad oavsett ålder. Subgruppsanalyser från DESTINY-Breast01-studien visar att patienter som 
tidigare erhållit pertuzumab har numerisk bättre ORR än övriga patienter (64 jämfört med 
54 procent). Vidare visade subgruppsanalyser att patienter som tidigare fått färre än tre tidi-
gare behandlingar har numeriskt bättre ORR än patienter som erhållit tre eller flera tidigare 
systemiska behandlingar (76 jämfört med 59 procent). Dock var patientantalet för denna 
analys låg varför resultaten också är osäkra. Med hänsyn till dessa subgruppsanalyser är det 
möjligt att svenska patienter erhåller bättre resultat än vad som redovisas i DESTINY-
Breast01-studien. Subgruppsanalys har även visat att patienter med ett lägre ECOG har nu-
meriskt något bättre respons än patienter med högre ECOG (66 jämfört med 56 procent), vil-
ket kan indikera att en svensk population med högre ECOG än i studien kan förväntas få en 
sämre effekt än vad som redovisas i DESTINY-Breast01.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att den enkelarmade DESTINY-Breast01-studien visar att 
trastuzumab deruxtekan har en kliniskt relevant effekt avseende tumörrespons hos den pati-
entpopulation som ingick i studien. Behandling med trastuzumab deruxtekan resulterar även 
i en förhållandevis lång responsduration.  

 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

Det saknas direkt jämförande studier mellan trastuzumab deruxtekan och de behandlingar 
som finns tillgängliga idag för aktuell patientpopulation. Företaget har därför gjort en syste-
matisk litteraturgranskning och indirekta jämförelser i vilka man jämför effekt och säkerhet 
av trastuzumab deruxtekan med trastuzumab i kombination med kemoterapi. Företaget har 
även kommit in med Real World Data (RWD) från en retrospektiv populationsbaserad obser-
vationsstudie (JUXTAPOSE) genomförd på danska patienter mellan åren 2014 och 2019.  
 
Systematisk litteraturgranskning 
Syftet med den systematiska litteraturgranskningen var att identifiera klinisk evidens avse-
ende effekt, säkerhet och livskvalitet för de behandlingar som används på patienter med avan-
cerad eller metastaserad bröstcancer med HER2-positiv status, blandad HER2-status eller 
okänd HER2-status och som har erhållit två eller flera tidigare behandlingar. Konferensbidrag 
från de senaste fyra åren inkluderades i litteraturgranskningen.  
 
Två randomiserade kontrollerade studier (RCT) som båda överlappar med DESTINY-
Breast01-studien vad gäller patientpopulation och studiedesign har identifierats av företagets 
kliniska experter som relevanta för svenska förhållanden (tabell 6). Enligt företaget användes 
båda studierna för naiv jämförelse i EMA:s utvärdering av Enhertu.  
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Tabell 6. Sammanfattning av studier med trastuzumab i kombination med kemoterapi. 

 
 
 
 
Naiv jämförelse av trastuzuman deruxtecan och trastuzumab i kombination med kemo-
terapi 
Resultaten av en naiv jämförelse av trastuzumab deruxtekan och trastuzumab i kombination 
med kemoterapi presenteras i tabell 7 och en naiv presentation av OS och PFS visas i figur 6 
respektive figur 7.  
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Tabell 7. Naiv presentation av trastuzumab deruxtekan och trastuzumab i kombination av kemoterapi. 

 Trastuzumab deruxte-
kan 

Trastuzumab + kemoterapi 

 DESTINY-Breast01 [8] Rugo et al. [12] Murthy et al. [13] 

Median PFS, månader  
(95 % KI) 

19,4 
(14,1–ej estimerbar) 

4,4 
(4,1–5,5) 

5,6  
(4,2–7,1) 

Median OS, månader  
(95 % KI) 

24,61 
(23,1–ej estimerbar) 

19,8 
(17,5–22,3) 

17,4 
(13,6–19,9) 

ORR, %  
(95 % KI) 

61,4 
(54,0–68,5) 

13,7 
(9,8–18,4) 

22,8 
(16,7–29,8) 

Responsduration, månader 
(95 % KI) 

20,8 
(15,0– ej estimerbar) 

7,0 
(5,6–8,2) 

Ej tillgänglig 

HR för OS oviktad  
(95 % KI) 

 0,58 
(0,43–0,78) 

0,4 
(0,31–0,60) 

HR för PFS oviktad  
(95 % KI) 

 0,20 
(0,15–0,26) 

0,26 
(0,19–0,36) 

 Förkortningar: HR = hasardkvot. En månad = 4,35 veckor.  
 

 
 
 

 
Figur 6. Naive presentation av total överlevnad i 3L+-patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer. 
Förkortningar: HER2+ = human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2. Notera: den röda heldragna och streckade linjen 
representerar de senaste resultaten från DESTINY-Breast01-studien. Den heldragna linjen representerar data upp 
till median uppföljningstid på 20,5 månader. På grund av hög grad av censurering är resultaten bortom 20,5 måna-
der (den heldragna linjen) icke-informativ och redovisas därför med en streckad linje.  
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Figur 7. Naiv presentation av progressionsfri överlevnad i 3L+-patienter med HER2-positiv metastaserad 
bröstcancer. Förkortningar: HER2+ = human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2. Notera: den röda heldragna och 
streckade linjen representerar de senaste resultaten från DESTINY-Breast01-studien. Den heldragna linjen repre-
senterar data upp till median uppföljningstid på 20,5 månader. På grund av hög grad av cencorering är resultaten 
bortom 20,5 månader (den heldragna linjen) icke-informativ och redovisas därför med en streckad linje. 

 
 
Matchad justerad indirekt jämförelse (MAIC) 
Eftersom direkt jämförande kliniska studier saknas, har företaget gjort justerade indirekta 
jämförelser för att jämföra effekten av trastuzumab deruxtekan med effekten av trastuzumab i 
kombination med kemoterapi. Analyserna baserades på PFS och OS data. Data från DESTINY-
Breast01-studien användes från databrytpunkten juni 2020. Inför indirekta jämförelser gjor-
des systematiska litteratursökningar för att identifiera studier där jämförelsealternativet in-
gått. Kriterier vid litteratursökningen var:  
 

• Antal tidigare behandlingslinjer (median eller procent 2/3+) 

• Ålder (kontinuerlig) 

• Ras (procent vita) 

• ECOG prestationsstatus (PS) (procent PS 0/procent PS 1) 

• Hormon receptor status (positive/negativ) 

• Hjärnmetastaser (ja/nej) 

• HER2+ (procent ja) 

• Förekomst av visceral sjukdom vid baslinje (ja/nej) 

• Tidigare behandling med T-DM1 (procent ja) 

• Tidigare behandling med pertuzumab (ja/nej) 

Studier som representerade målpopulationen av intresse, som hade snarlik patientpopulation 
som DESTINY-Breast01-studien och som hade en patientpopulation som liknade den i DES-
TINY-Breast01-studien inkluderades i MAIC-analysen. Patientdata från jämförande studier 
erhölls genom att digitalisera Kaplan-Maier kurvor. I tabell 8 redovisas en sammanfattning av 
patientkarakteristika från jämförande studier och DESTINY-Breast01-studien. ---- viktiga 
skillnader förekom; ------------------------------------------------ i DESTINY-Breast01-studien än 
i de jämförande studierna och proportionen patienter med ------------------------------ i --------
----------- (tabell 8). I ------------------ behandlades patienterna med ---------- i kombination 
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Delar av tabellen sek-
retessbeläggs med 
stöd av 30 kap. 23 § 
offentlighets- och sek-
retesslagen 
(2009:400). 

med ------------------------ och ------------------------------. I -------------- behandlades patien-
terna med ---------------------------------------------------------- där kemoterapin utgjordes av 
prövarens val av -------------------------- eller ----------------. 
 

Tabell 8. Sammanfattning av rapporterad patientkarakteristika som är relevant för matchning. 

 
Förkortningar: NR = ej rapporterad; HR+ = hormonreceptor positiv, mBC = metastatisk bröstcancer; ECOG PS = 
Eastern Cooperative Oncology Group Prestations status; T-DXd = trastuzumab deruxtekan. 
 
 

----- MAIC-analyser genomfördes för att jämföra effekten av trastuzumab deruxtekan med 
trastuzumab i kombination med kemoterapi. I MAIC viktas individuella patientdata från DES-
TINY-Breast01-studien så att de matchar patienterna i den jämförande studien med ”pro-
pensity score11” viktning. De baslinjekarakterisktika som matchades för var ålder, ECOG, antal 
tidigare behandlingar och andel hormonreceptor positiva patienter. Data avseende andelen 
patienter som tidigare behandlats med ------------------- och andelen patienter med ------------
--- var tillgänglig --------- från ----------------------. Information om ------------------------------ i 
------- studierna.  
 
Hasardkvoterna (HR) från de --- MAIC-analyserna poolades ihop med hjälp av standardise-
rade meta-analysmetoder. Enligt företaget visade resultaten att trastuzumab deruxtekan har   
------------ jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi vad gäller OS och PFS. 
Enligt företagen visar meta-analysen ------------- OS (HR: -------; 95% KI -----------; tabell 9 
och figur 8) och PFS (HR: ------; 95% KI: ----------------; tabell 10 och figur 9) för trastuzumab 
deruxtekan jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi. Enligt företaget ger    
meta-analysen ------------------------------------ baserat på --------------------------- samt ---------
-------------------- vilket indikerar att skillnaderna mellan studierna är -------- efter justering för 
--------------------------------.  

 
11 Propensity score = benägenhetspoäng. Propensity scores används för att reducera påverkan av förväxlingsfaktorer och för att få 
observationsstudier att efterlikna randomiserade studier 
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Tabellen sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 

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

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 

Tabell 9. Hasardkvoter för OS för trastuzumab deruxtekan jämfört med trastuzuman plus kemoterapi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förkortningar: CI = konfidensintervall; OS = total överlevnad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Meta-analys av trastuzumab deruxtekan jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi 
för OS. Analyserna visade -------------------------OS mellan T-DXd och trasztuzumab i kombination med kemoterapi 
-------------------------------------------------------------------------------------------. Förkortningar: ESS12 = effektiv urvalsstorlek; 
HR = hasardkvot; CI = konfidensintervall; OS = total överlevnad. Källa: [----------]. 

 
Tabell 10. Hasardkvoter för PFS för trastuzumab deruxtekan jämfört med trastuzumab i kombination med 
kemoterapi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förkortningar: CI = konfidensintervall; OS = total överlevnad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Meta-analys av trastuzumab deruxtekan jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi 
för PFS. Analyserna visade ------------------------- i PFS mellan trastuzumab deruxtekan och trasztuzumab i kombi-
nation med kemoterapi för ------------------------------------------------------------------------.  Förkortningar: ESS = effektiv 
urvalsstorlek; HR = hasardkvot; CI = konfidensintervall; OS = total överlevnad. Källa: [-------]. 

 

 
12 ESS = effective sample size (effektiv urvalsstorlek). När estimaten görs genom att vikta ett urval är den effektiva urvalsstorleken 
det antal som skulle behövas av icke-viktade individer för att ge ett estimat med samma precision som det estimatet för den viktade 
urvalsstorleken. Viktning reducerar alltid den effektiva urvalsstorleken. 
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Retrospektiv populationsbaserad observationsstudie (JUXTAPOSE-studien) 
Företagen har tillsammans med Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) genomfört 
en retrospektiv populationsbaserad observationsstudie på kvinnor med HER2-positiv bröst-
cancer i Danmark under 2014 och 2019 som har tidigare behandlats med T-DM1. Patienterna 
inkluderades i studien vid progression och initiering av tredje linjens behandling om patienten 
hade fått T-DM1 i första eller andra linjen. Om patienten fått T-DM1 i tredje linjen eller senare 
inkluderades patienten i studien vid progression på T-DM1. Patientkarakteristika för patient-
populationen som inkluderades i studien sammanfattas i tabell 11.  
 
Tabell 11. Sammanfattning av patientkarakteristika i relevanta studier.  

 Danish clinical 
practice, DBCG 

data ** 

DESTINY- 

Breast01  [8, 9] 

Rugo et al. 
2021   [12] 

Murthy et al. 
2020   [13] 

Intervention of 
interest 

Mainly 
trastuzumab + cape-

citabine 

Trastuzumab 
deruxtecan 

Trastuzumab 
+ chemother-
apy 

Trastuzumab + 
capecitabine 

 
Study design 

 
Real-world data 

Single-armed 
multicentre 

study 

RCT multicen-
tre study 

RCT multicentre 
study 

Phase N/A Phase II Phase III Phase II 

Patients number, n 272 184 270 160/202 

Median age (range) 59 (27-86) 55 (28-96) 56 (27-86) 54 

Median prior lines 
(range) 

3 (2-11) 
6 (2-27) - 3 (1–13) 

Prior lines ≥3  90.8 33.0 - 

Prior T-DM1 (%) 100 100 91.5 100 

Prior pertuzumab 
in the metastatic 
setting (%) 

 
61.8 

 
65.8 

 
99.6 

 
99.4 

ECOG PS = 0 (%)  55.4 59.6 47.5 

HR+ (%) 61.8 52.7 63.0 61.9 

Metastatic sites     

bone (%) 66 28.8 57.4 53.1 

lung (%) 53 57.1 46.7 51.2 

liver (%) 51 30.4 35.2 40.0 

CNS (%) 28 13.0 12.6 44.4 

Visceral (%)  91.8   

Förkortningar: CI = konfidensintervall; N/A = ej applicerbart; NE = ej estimerbart.  
 

 
Alla patienter har fått T-DM1 och 168 patienter (62 procent) har fått pertuzumab i metastatiskt 
skede. De flesta patienterna i studien har fått trastuzumab i kombination med kemoterapi. 183 
patienter har fått kemoterapi och 131 av dessa har fått kemoterapi i kombination med 
trastuzumab efter att de gått med i studien. Återstoden av patienterna har fått endast HER2-
målinriktad behandling (41 patienter), endokrin behandling (31 patienter), experimentell be-
handling (10) eller ingen behandling alls (7 patienter).  
 
För patienter som fått tre eller flera behandlingslinjer var PFS 5,5 månader i median (95% KI, 
4,0–6,5) och OS 18,5 månader i median (95% KI, 16,2–21,3; tabell 12). 
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Tabell 12. Sammanfattning av huvudsakliga utfall från relevanta studier.  

 DESTINY-Breast01 
[8, 9] 

Danish clinical prac-
tice, (DBCG) data 

Rugo et al. 2021 
[12] 

Murthy et al. 2020  
[13] 

PFS, månader 
(95% KI) 

19,4 
(14,1–NE) 

5,5 
(4,0–6,5) 

4,4 
(4,1–5,5) 

5,6 
(4,2–7,1) 

OS, månader 
(95% KI) 

24,6 
(23,1–NE) 

18,5 
(16,2–21,3) 

19,8 
(17,5–22,3) 

17,4 
(13,6–19,9) 

Förkortningar: NE = ej estimerbart; DBCG = Danish Breast Cancer Cooperative Group 
 
 

För att validera de tidigare resultaten utförde företaget en MAIC-analys på resultaten från den 
danska studien. Jämförelse mellan DESTINY-Breast01-studien och JUXTAPOSE-studien re-
sulterade i effektiv urvalsstorlek på 85 patienter. Resultaten från MAIC-analysen visade HR 
för OS på ----- och HR för PFS på ----- jämfört med HR för OS på ----- och HR för PFS på ---- 
när resultaten från DESTINY-Breast01-studien jämfördes med publicerade resultat för 
trastuzumab i kombination med kemoterapi från de kliniska studierna --------------------------
-------------------. En sammanfattning av relativa effektestimat från MAIC-analyserna redovi-
sas i tabell 13. 
 
 
Tabell 13. Sammanfattning av relative effektestimat från MAIC-analyserna. 

 Nordisk klinisk 
praxis (mestadels 
trastuzumab + ke-

moterapi) 

Trastuzumab + kemoterapi 
 

 Danish RWE data   

Antal patienter i studierna 272   

OS HR oviktad  
(95 % KI) 

   

PFS HR oviktad 
(95 % KI) 

   

Effektiv urvalsstorlek (ESS) i mat-
chad DB01 

85   

OS HR kovariate justerad  
(95 % KI) 
p-värde 

   

OS HR meta-analys 
(95 % KI) 

  

PFS HR kovariate justerad  
(95 % KI) 
p-värde 

   

PFS HR meta-analys  
(95 % KI) 

  

Förkortningar: KI = konfidensintervall; HR = hasardkvot; RWE = real world evidence; DB01 = DESTINY-Breast01; 
OS = total överlevnad; PFS = progressionsfri överlevnad.  

 
 
 
 
 

Delar av tabellen sekretessbe-
läggs med stöd av 30 kap. 23 
§ offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 
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TLV:s diskussion  
Eftersom DESTINY-Breast01-studien är en enkelarmad studie finns det ingen evidens för ef-
fekten av trastuzumab deruxtekan i direkt jämförelse med annan behandling. Företaget har 
därför gjort både indirekta naiva jämförelser och ”unanchored13” matchade justerade indirekta 
jämförelser där man jämfört effekten av trastuzumab deruxtekan med effekten av trastuzumab 
i kombination med kemoterapi. Företaget har även jämfört resultaten från DESTINY-
Breast01-studien med RWD från en dansk retrospektiv populationsbaserad observationsstu-
die.  
 
Resultaten från företagets naiva jämförelse visar effektfördel för trastuzumab deruxtekan jäm-
fört med trastuzumab i kombination med kemoterapi med avseende på progressionsfri över-

levnad (19,4 vs 4–6 månader i median), total överlevnad (24,6 [29,1] vs 17–20 månader i 

median), responsfrekvens (61 [62] vs 10–30 procent) och responsduration (20,8 [18,2] vs 7 
månader i median). Naiva jämförelser är förknippade med begränsningar vad gäller skillnader 
mellan studierna inklusive skillnader i inklusionskriterier och patientkarakteristika. För att 
komma runt dessa begränsningar har företaget valt att göra MAIC-analyser. Liksom de naiva 
jämförelserna visar företagets MAIC-analyser effektfördel för trastuzumab deruxtekan jämfört 
med trastuzumab i kombination med kemoterapi avseende progressionsfri överlevnad och to-
tal överlevnad. I företagets MAIC-analyser har man inte kunnat justera för samtliga observe-
rade baslinjekarakteristika, prognostiska och effektmodifierande faktorer då en del data 
saknades. Likaså, påverkas den analyserande populationens storlek och statistiskt styrka då 
man justerar för fler variabler. Sammantaget bidrar detta till osäkerheter vid tolkningen av 
resultaten. Trots osäkerheter förknippade med företagets analyser anser både EMA och NICE 
att resultaten visar så pass stora skillnader i effekt mellan trastuzumab deruxtekan jämfört 
med trastuzumab i kombination med kemoterapi att dessa skillnader överskuggar osäkerheter 
associerade med att en aktiv jämförelsearm saknas. Både EMA och NICE anser att resultaten 
visar en kliniskt meningsfull nytta med trastuzumab deruxtekan. Dock menar NICE att mag-
nituden av effekten är osäker.  
 
Företagets resultat vad gäller RWD är i linje med vad som tidigare erhållits för trastuzumab i 
kombination med kemoterapi. Då patienterna i JUXTAPOSE-studien gick med i studien vid 
progression på föregående behandling och inte vid början av behandlingen menar företaget att 
den totala överlevnaden kan vara aningens överestimerad i JUXTAPOSE-studien.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer, baserat på de genomförda indirekta jämförelserna, att 
trastuzumab deruxtekan har en effektfördel avseende progressionsfri överlevnad och total 
överlevnad jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi. I avsaknad av direkt 
jämförande studier är dock en bedömning av den exakta storleken på denna effektfördel be-
häftad med vissa osäkerheter.  

  

 
13 Med ”ununchored” (icke förankrad) menas att en gemensam komparatorarm saknas 
 uppdaterade resultat från DESTINY-Breast01-studien 
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2 Hälsoekonomi  

Företaget har genomfört en hälsoekonomisk analys med hjälp av en partitioned survival-mo-
dell. I modellen jämförs Enhertu med trastuzumab i kombination med kemoterapi (kapecita-
bin eller vinorelbin) samt med lapatinib i kombination med kapecitabin.14 I företagets 
känslighetsanalys används även jämförelsealternativet lapatinib i kombination med 
trastuzumab.  
 
Modellen består av fyra hälsotillstånd: progressionsfri sjukdom på behandling, progressionsfri 
sjukdom utan behandling, progredierad sjukdom och död, se figur 10. Samtliga hälsotillstånd 
är associerade med specifika kostnader och livskvalitetsvikter. Alla patienter startar i det pro-
gressionsfria hälsotillståndet på behandling. Överlevnad (progressionsfri och total) samt tid 
på behandling är modellerade efter Kaplan-Meier (KM)-estimat från DESTINY-Breast01-stu-
dien.  
 
Genomsnittsåldern för patienter vid behandlingsstart är 56 år i enlighet med medelåldern för 
påbörjad behandling i DESTINY-Breast01. Kostnader och hälsoeffekter diskonteras med en 
årlig diskonteringsränta om tre procent, och företaget antar en livstidshorisont motsvarande 
30 år i sina beräkningar. Längden på en cykel i modellen motsvarar en vecka.  
 

 
Figur 10. Företagets hälsoekonomiska modell 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att trastuzumab i kombination med kemoterapi är rele-
vant jämförelsealternativ till Enhertu (se avsnitt 2.3.2) och redovisar därför endast dessa re-
sultat i kommande avsnitt. 
 

2.1 Effektmått 

Kliniska data från DESTINY-Breast01 som används i den hälsoekonomiska modellen baseras 
på datauttaget med brytdatumet 8 juni 2020, vilket resulterar i en maximal uppföljningstid 
om cirka 30 månader. För extrapolering av total överlevnad (OS) väljer företaget dock att inte 
tillämpa samtliga data i sitt grundscenario; i stället används enbart Kaplan-Meier-estimaten 
som sträcker sig från behandlingsstart och 20,5 månader framåt. När företaget skattar den 
relativa effekten av Enhertu med hjälp av indirekta jämförelser används samtliga data från 
DESTINY-Breast01.  
 
Företaget har kommit in med en komplettering i form av uppdaterade resultat från DESTINY-
Breast01 med brytpunkten 21 mars 2021 (se avsnitt 1.4.1). Då företaget endast har begränsad 
tillgång till uppdaterade data så inkluderas dessa inte i den hälsoekonomiska analysen utan 

 
14 Trastuzumab, kapecitabin och vinorelbin är inte namn på läkemedel. De är substanser som var för sig utgör den aktiva substan-
sen i ett flertal läkemedel som tillhandahålls på den svenska marknaden. Lapatinib är den aktiva substansen i läkemedlet Tyverb.  
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används endast för att validera att den extrapoleringsfördelning som företaget valt är den bäst 
lämpade för OS.  

 Klinisk effekt 

De viktigaste effektmåtten i företagets hälsoekonomiska modell är progressionsfri överlevnad 
(PFS) och total överlevnad (OS). För Enhertu-armen extrapoleras studiedata från DESTINY-
Breast01 parametriskt bortom studiens tidshorisont eftersom studiedata inte är tillräckliga för 
att fånga upp ett livstidsperspektiv. Överlevnadskurvorna för kontrollarmen skattas i relation 
till motsvarande kurvor för Enhertu-armen med hjälp av hasardkvoterna (HR) som företaget 
beräknat med hjälp av sin MAIC, se avsnitt 2.4.2. HROS för trastuzumab i kombination med 
kemoterapi uppgår till [--] i relation till Enhertu medan HRPFS uppgår till [--]. Hasardkvoterna 
är konstanta över samtliga modellcykler.  

Val av extrapoleringsfördelning för PFS och OS baseras på statistisk passform med bakomlig-
gande Kaplan-Meier-estimat, visuell inspektion samt vilka fördelningar som genererar kliniskt 
rimliga överlevnadskurvor. Avseende klinisk rimlighet nämner företaget exempelvis att pati-
enter i Enhertu-armen bör ha liknande progredierad överlevnad som patienter som tillhör 
kontrollarmen (då de förväntas få liknande efterföljande behandling) samt att kurvorna för 
PFS och OS inte bör korsas.  

Utifrån kriterierna företaget satt upp väljer de att extrapolera PFS och OS med hjälp av en log-
normal respektive log-logistisk fördelning, se figur 11 och 12. Extrapoleringsfördelningarna 
som företaget valt resulterar i att patienter i Enhertu-armen har en längre progredierad över-
levnad jämfört med patienter i kontrollarmen. I bilaga 1 återfinns figurer som visar statistisk 
passform för alla extrapoleringsfördelningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. KM-estimat och extrapolerad PFS i företagets hälsoekonomiska modell 

 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). 
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Figur 12. KM-estimat och extrapolerad OS i företagets hälsoekonomiska modell (mogna data) 

 
TLV:s diskussion 
Extrapolering av OS 
Valet av extrapoleringsfördelning för OS har stor inverkan på skattad överlevnad efter studiens 
maximala uppföljningstid (30 månader) och därmed även på kostnaden per kvalitetsjusterat 
levnadsår. Extrapolering med den log-logistiska fördelningen (företagets grundscenario) re-
sulterar i en effektfördel för Enhertu-armen under hela modellens tidshorisont (30 år). Efter 5 
år beräknas näst intill samtliga patienter ha avlidit i kontrollarmen medan närmare 30 procent 
uppskattas vara vid liv i Enhertu-armen. Efter 10 respektive 15 år skattas överlevnaden i En-
hertu-armen till cirka 10 respektive 5 procent.  
 
Att extrapolera OS med en weibullfördelning resulterar i ett mer konservativt scenario, då 
samtliga patienter beräknas ha avlidit i kontrollarmen efter 5 år medan cirka 15 procent upp-
skattas vara vid liv i Enhertu-armen. Efter 10 år beräknas samtliga patienter i Enhertu-armen 
ha avlidit.  
 
Företaget har kommit in med en komplettering i form av resultat från JUXTAPOSE-studien 
(se avsnitt 2.4.2) där progressionsfri och total överlevnad stämmer väl överens med de skatt-
ningar för kontrollarmen som företaget gjort med hjälp av sin MAIC. I kompletteringen har 
företaget även redovisat hur väl olika extrapoleringsfördelningar från den hälsoekonomiska 
modellen förutspår den totala överlevnaden i JUXTAPOSE. Resultatet indikerar att mer kon-
servativa extrapoleringsfördelningar så som weibullfördelningen och gompertzfördelningen 
tenderar att underskatta överlevnaden i kontrollarmen.  
 
TLV:s kliniska expert bedömer att alla skattningar kring långsiktig överlevnad med Enhertu är 
osäkra eftersom DESTINY-Breast01 är en enarmad studie, vilket gör resultaten som utvärde-
ringen baseras på svårbedömda. TLV väljer därför att tillämpa företagets val av extrapolering 
för OS i sitt grundscenario men presenterar även extrapolering med weibullfördelningen i en 
känslighetsanalys.   
 
Företaget nämner att patienter i Enhertu-armen bör ha liknande progredierad överlevnad som 
patienter i kontrollarmen då de får liknande efterföljande behandling. TLV:s kliniska expert 
har gjort en liknande bedömning. TLV väljer att tillämpa samtliga OS-data (cirka 30 månader) 
i sitt grundscenario då denna justering resulterar i att Enhertu-armen och kontrollarmen har 
liknande progredierad överlevnad. Vidare återstod 103 patienter efter 20 månader i DESTINY-
Breast01 och TLV bedömer att det därför är mer lämpligt att använda samtliga data.  
 
Extrapolering av PFS 
Då PFS extrapoleras med en log-normalfördelning (företagets grundscenario) uppskattas 
samtliga patienter i kontrollarmen ha progredierat efter drygt 2 år medan enstaka patienter 
fortfarande är progressionsfria i Enhertu-armen efter drygt 12 år. TLV:s kliniska expert 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). 
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bedömer att man sannolikt kan förvänta sig längre progressionsfri överlevnad hos patienter 
som behandlas med Enhertu än hos patienter som behandlas med trastuzumab i kombination 
med kemoterapi, men att det är svårt att bedöma exakt hur lång effektskillnaden är. Valet av 
extrapoleringsfördelning för PFS har en begränsad påverkan på kostnaden per kvalitetsjuste-
rat levnadsår och TLV presenterar därför inga justeringar gällande denna.  
 
Relativ effekt 
Osäkerheten avseende Enhertus effektfördel reduceras något med uppdaterade resultat från 
DESTINY-Breast01-studien (se avsnitt 1.4.1). Studien är dock enarmad och det medför viss 
osäkerhet att Enhertus relativa effekt skattats med hjälp av en MAIC. I TLV:s känslighetsana-
lyser presenteras därför alternativa scenarion där HROS och HRPFS i företagets grundscenario 
antar minimum respektive maximumvärdet för konfidensintervallet.  
 

TLV:s bedömning: Företagets val av extrapoleringsfördelningar för OS och PFS tillämpas i 
TLV:s grundscenario. TLV presenterar även känslighetsanalyser där HROS och HRPFS varieras 
samt där OS extrapoleras med weibullfördelningen. TLV väljer att tillämpa samtliga data då 
OS extrapoleras.  

 Hälsorelaterad livskvalitet 

Inom ramen för DESTINY-Breast01 har information om patienters livskvalitet inte samlats in. 
Nyttovikterna som används i företagets grundscenario baseras på en matematisk funktion pre-
senterad av Lloyd et al [14]. Företaget framhåller att TLV har accepterat nyttovikter baserade 
på denna formel i tidigare utredningar, Halaven (dnr. 2867/2011) och Kadcyla (dnr. 
1310/2013). Företaget hänvisar även till nyligen genomförda bedömningar av NICE [15-17].  
 
 
Funktionen lyder enligt följande: 
 

Nyttovikt =
Exp(0.008871(Intercept) + ålder x 0.0239 + behandlingsrespons x 0.4063 + sjukdomsprogression x − 1.1477

1 − Exp(0.008871(Intercept) + ålder x 0.0239 + behandlingsrespons x 0.4063 + sjukdomsprogression x − 1.1477
 

  
 
Antal variabler i formeln är tre till antalet: ålder, behandlingsrespons och huruvida patienter 
har progredierat eller inte. Patienters ålder baseras på genomsnittsåldern hos patienterna som 
ingick i studien DESTINY-Breast01 och uppgår således till 56 år. Behandlingsrespons baseras 
på olika studier för de olika behandlingsarmarna [9] [13, 18]. För progredierade patienter till-
lämpas behandlingsresponsen från DESTINY-Breast01 för samtliga patienter. Huruvida pati-
enter har progredierat eller ej är en dummy-variabel som antar värdet noll när nyttovikter för 
progressionsfria patienter skattas och värdet ett när nyttovikter för progredierade patienter 
skattas.  
 
TLV skattar vanligtvis nyttovikter med hjälp av EQ-5D-data och på önskemål från TLV har 
företaget även kommit in med nyttovikter baserade på EQ-5D som är hämtade från utvärde-
ringen av Eribulin hos NICE [15]. Företaget menar dock att för den utvärderade indikationen 
är nyttovikterna baserade på den matematiska funktionen presenterad av Lloyd et al [14] mer 
relevanta än de som är baserade på EQ-5D. 
 
Nyttovikterna som företaget tillämpar i sitt grundscenario presenteras i tabell 14. Företaget 
betonar att uppskattade nyttovikter stämmer väl överens med de nyttovikter som uppmätts 
hos svenska patienter i Lidgren et al [19]. I tabell 14 presenteras även nyttovikterna baserade 
på EQ-5D. 
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Tabell 14. Nyttovikter i företagets hälsoekonomiska analys  

 Tillstånd 
Nyttovikter baserade på 
Lloyd et al. 

Nyttovikter baserade på EQ-
5D 

Progressionsfri, Enhertu 0,832 0,749 

Progressionsfri, Trastuzumab + kemoterapi 0,806 0,713 

Progressionsfri, ingen behandling 0,794 0,697 

Progredierad sjukdom 0,550 0,679 

 
Värdena som presenteras i tabellen är basvärden till följd av att företaget åldersjusterar sina 
nyttovikter med hjälp av estimat skattade av Burström et al [20].  
 
Biverkningar 
Företaget beaktar livskvalitetsförluster till följd av biverkningar. Vid inträffande av biverk-
ningar under behandling i det progressionsfria tillståndet görs ett avdrag från livskvalitetsvik-
terna. Livskvalitetsförlusterna har hämtats från Le et al [21], Lloyd et al [14] samt ett antal 
andra studier [22, 23]. Livskvalitetsförlusterna appliceras endast en gång under modellens 
första cykel.  
 
TLV:s diskussion 
Nyttovikterna som företaget använder antar förhållandevis höga värden. För patienter i En-
hertu-armen som är progressionsfria uppgår nyttovikten för en 56-årig patient till 0,83, vilket 
är i paritet med normalbefolkningen [24]. Företaget menar att nyttovikterna i realiteten antar 
något lägre värden, till följd av förekomsten av försämrad livskvalitet på grund av biverkningar 
samt åldersjustering. Vidare påpekar de att normalpopulationen också innefattar individer 
med svår sjukdom.  
 
TLV:s kliniska expert uppskattar att patienter som är aktuella för behandling med Enhertu 
sannolikt mår mycket dåligt i relation till normalbefolkningen, varför TLV inte finner nytto-
vikterna i företagets grundscenario rimliga. Vidare bedömer TLV:s kliniska expert att patien-
terna som är aktuella för behandling med Enhertu sannolikt är något äldre än medelåldern i 
DESTINY-Breast01 (56 år). Med anledning av detta anser TLV att nyttovikterna bör justeras 
ned.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är en brist att livskvalitetsmätningar inte utfördes 
i DESTINY-Breast01 och att detta ökar osäkerheten i analysen. Vidare bedömer TLV att nytto-
vikterna baserade på EQ-5D-data, som företaget kom in med på TLV:s begäran, är mer rele-
vanta än nyttovikterna i företagets grundscenario.  
 
För progressionsfria patienter på behandling används i TLV:s grundscenario ett medelvärde 
av de nyttovikter som baseras på EQ-5D-data och som företaget hämtat från NICE:s utredning 
av Eribulin. TLV väljer även att använda nyttovikterna från NICE:s utredning av Eribulin för 
progressionsfria patienter som inte står på behandling samt för patienter som progredierat.  

2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Kostnader för läkemedlet 

I tabell 15 presenteras de läkemedel och förpackningar som är inkluderade i företagets hälso-
ekonomiska analys. För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna utgörs listat pris av fast-
ställt AUP.  
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Tabell 15. Läkemedelspriser  

Läkemedel Beredningsform Styrka Förpacknings- 
storlek 

Pris 

Enhertu 
Koncentrat till infus-
ionsvätska 

100 mg 1 injektionsflaska 16 876 kr  

Kapecitabin Tablett 500 mg 120 tabletter 431,07 kr 

Kapecitabin Tablett 150 mg 60 tabletter 131,09 kr 

Trastuzumab 
Koncentrat till infus-
ionsvätska 

150 mg 1 injektionsflaska 1952,26 kr 

Vinorelbin 
Koncentrat till infus-
ionsvätska 

50 ml 1 injektionsflaska 2407,49 kr 

Vinorelbin 
Koncentrat till infus-
ionsvätska 

10 ml 1 injektionsflaska 2466,99 kr 

Vinorelbin Tablett 30 mg 1 tablett 622,83 kr 

Vinorelbin Tablett 80 mg 1 tablett 1592,20 kr 

 

För Enhertu baseras läkemedelskostnaden per administreringstillfälle på medelvärdet av kost-
naden per patient per administreringstillfälle i DESTINY-Breast01. För läkemedel i kontroll-
armen vars dosering baseras på patienters storlek har företaget utgått från storleken på 
medelpatienten i DESTINY-Breast01. Vidare antar företaget i vissa fall att delning av flaskor 
mellan patienter förekommer. Detta minskar mängden läkemedel som kasseras.  
 
Utöver beaktande av delning av flaskor mellan patienter antar företaget dessutom att patienter 
inte administreras full dos enligt produktresumén. För patienter som behandlas med Enhertu 
har dosen reducerats i enlighet med uppmätt användning i DESTINY-Breast01 vilket resulte-
rar i en dosintensitet om 93 procent. Relativ dosintensitet för trastuzumab antas av företaget 
korrespondera med den för Enhertu medan relativ dosintensitet för övriga behandlingar i kon-
trollarmen är baserat på andra studier [25, 26].  
 
I tabell 16 återfinns läkemedelskostnad per doseringstillfälle i företagets grundscenario. 
 
Tabell 16. Läkemedelskostnad per doseringstillfälle 

Behandling  Cykel Dosering 
Relativ 

dosintensitet 
 

Kostnad per  
doseringstillfälle 

Andel 
på  

behandling 
 

Delning 
av  

flaskor  
Enhertu            

Trastuzumab 
deruxtecan 

Alla  
cykler 

5,4 mg/kg var 
tredje vecka 

93% 53 053 kr 100% 50 % 

Trastuzumab + kemoterapi 
    

Trastuzumab 
  

Cykel 
0 till 2 

4 mg/kg var 
tredje vecka 

93% 6061 kr 100% 50 % 

Cykel 
3+ 

2 mg/kg var 
tredje vecka 

93% 4546 kr 100% 50 % 

Kapecitabin 
Alla  
cykler 

1250 mg/m2, två 
gånger om dagen 
i två cykler.  
Sedan en cykel 
utan. 

81% 12 kr 25% 0 % 

Vinorelbin 
(IV) 

Alla  
cykler 

25 mg/m2 per 
vecka  

83% 166 kr 75% 0 % 

Vinorelbin 
(oral) 

Alla  
cykler 

60 mg/m2 per 
vecka 

100% 1981 kr 75% 0 % 

En cykel = en vecka     
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TLV:s diskussion 
TLV antar vanligtvis inte delning av flaskor mellan patienter i sina analyser. Företaget menar 
att kliniker och apotek strävar efter att undvika spill, varför delning av flaskor mellan patienter 
bör antas. Företaget hänvisar även till TLV:s utredning av Kadcyla (dnr. 1310/2013) där man 
antagit delning av flaskor mellan patienter.  
 
Företaget antar att kassering av vinorelbin samt kapecitabin innebär en försumbar kostnad, 
och därför har det ingen betydelse om kostnaden beräknas per patient eller på genomsnittsvik-
ten i patientpopulationen. Företaget har kommit in med en komplettering där de visar att då 
läkemedelskostnaden för trastuzumab beräknas på samma sätt som för Enhertu har det en 
försumbar påverkan på resultatet (antalet flaskor per administration sjunker från 3.0000 till 
2.9988). 
 
Behandlingsduration 
Behandlingsduration i Enhertu-armen baseras på en TTD-kurva. TTD är en förkortning för 
time to treatment discontinuation, vilket betyder tid till avslut av behandling. Tillämpad TTD-
kurva är baserad på TTD-data från DESTINY-Breast01-studien och antas ligga under eller vara 
lika med PFS.  
 
Då företaget inte har tillgång till TTD-data för kontrollarmen har de bedömt att PFS är en 
lämplig proxy för denna. Detta motiverar företaget med att trastuzumab i kombination med 
kemoterapi ges till progression eller en icke-acceptabel toxicitet, vilket gör det rimligt att anta 
att behandlingen åtminstone inledningsvis följer PFS. Vidare bedömer företaget att eftersom 
PFS för kontrollarmen är kort så kommer det fåtal patienter som avbryter behandlingen innan 
progression eller fortsätter efter att ha en försumbar påverkan på kostnaden per QALY.  
 
Då TTD-data ej är fullständiga har företaget extrapolerat data med hjälp av en log-normalför-
delning, se figur 13. Företaget motiverar val av extrapoleringsfördelning med att log-normal-
fördelningen är den fördelning som har bäst statistisk passform. Vidare är det samma 
fördelning som används för att extrapolera PFS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Företagets modellering av TTD 

 
 
 
 
 
 
 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400). 
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att företaget sannolikt har överskattat kostnaderna för be-
handling med trastuzumab i kombination med kemoterapi i relation till kostnaderna för En-
hertu. Detta då behandlingsduration för kontrollarmen baseras på PFS-kurvan, medan 
behandlingsduration för Enhertu-armen baseras på tillhörande TTD-kurva. Andel patienter 
med behandling i Enhertu-armen är modellerad efter en TTD-kurva som näst intill konsekvent 
ligger under PFS-kurvan för denna behandlingsarm. För att justera för denna överskattning 
minskar TLV läkemedelskostnaderna i kontrollarmen med 48 procent. 48 procent motsvarar 
hur mycket lägre läkemedelskostnaderna i Enhertu-armen blir när andel patienter på behand-
ling modelleras efter uppskattad TTD-kurva i stället för PFS-kurvan. En korrigering om 48 
procent representerar inte nödvändigtvis vad läkemedelskostnaderna i kontrollarmen hade 
uppgått till ifall TLV hade haft data för att uppskatta en TTD-kurva, men i brist på denna in-
formation anser TLV att det är den mest rimliga korrigeringen.  

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

 
Efterföljande behandling 
Företaget väljer att inte inkludera kostnader för efterföljande behandling i sitt grundscenario. 
Beslutet motiveras med att det skulle leda till dubbelräkning då patienterna befinner sig i sen 
linje (3L+) och företaget redan inkluderar kostnader för vård i livets slutskede. Företaget har 
genomfört en scenarioanalys där kostnader för efterföljande behandling inkluderas. Den visar 
på en något reducerad kostnad per QALY och baseras på följande antaganden:  
 

• 73 procent av de som progredierar i tredje linjen får behandling i fjärde linjen. Vidare 

antas behandlingslängden i fjärde linjen vara samma som i tredje linjen. 

• Patienter som behandlats med Enhertu får trastuzumab och kemoterapi som efterföl-

jande behandling. 

• Patienter som behandlats med trastuzumab och kemoterapi får lapatinib och kemote-

rapi som efterföljande behandling. 

• En engångskostnad appliceras vid tidpunkten för progression efter primär behandling.  

 
TLV:s diskussion 
Den något reducerade kostnaden per QALY som uppkommer då efterföljande behandling in-
kluderas är sannolikt ett resultat av att företaget antar olika efterföljande behandling för de 
olika behandlingsalternativen. TLV:s kliniska expert menar att det är svårt att bedöma rimlig-
heten i företagets antaganden då behandling i fjärde linjen kan variera även bland patienter 
som fått samma behandling i tredje linjen.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att kostnader för efterföljande behandling ska beaktas.  
 
Administreringskostnader 
Modellen antar en administreringskostnad om 3238 kronor för intravenös dosering med hän-
visning till Sydöstra sjukvårdsregionens prislista för 2021. Den administrativa kostnaden för 
orala läkemedel samt subkutan dosering antas vara 0 kronor.  
 

TLV:s bedömning: TLV använder en administrationskostnad per subkutan dosering om  
2 995 kronor samt 5 878 kronor per intravenös dosering, med hänvisning till Södra sjukvårds-
regionens prislista för 2021.  

 Övriga direkta kostnader 

Företaget inkluderar kostnader för vård av patienter kopplat till biverkningar. Resultatet på-
verkas marginellt av justeringar i kostnader för biverkningar varpå TLV inte presenterar in-
formation gällande dessa. Företaget antar en engångskostnad om 90 000 kronor för vård i 
livets slutskede oavsett behandling och hänvisar till TLV:s utredning av Kadcyla (dnr 
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611/2019). Företaget inkluderar även kostnader för resursnyttjande. Resultatet påverkas mar-
ginellt av justeringar i kostnader för resursutnyttjande varpå TLV inte presenterar information 
gällande dessa. 

 Indirekta kostnader 

Företaget antar att 50 procent av de progressionsfria patienterna är arbetsföra medan inga av 
de progredierade patienterna är det. Samma andelar antas oavsett behandling. Produktivitets-
vinsten beräknas med hjälp av genomsnittslönen hos befolkningen i Sverige. Företaget presen-
terar två grundscenarion: ett exklusive indirekta kostnader och ett inklusive.  
 

TLV:s bedömning: Indirekta kostnader exkluderas ur TLV:s analyser och TLV redovisar 
därför inte företagets grundscenario där dessa inkluderas. Företagets resultat inklusive indi-
rekta kostnader presenteras i anslutning till företagets känslighetsanalyser (se bilaga 2). 
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3 Resultat 

Resultatet från företagets grundscenario som presenteras i avsnitt 3.1.2 visar att kostnaden per 
vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till cirka 680 000 kronor för Enhertu jämfört med 
trastuzumab i kombination med kemoterapi. Företaget har även kommit in med känslighetsa-
nalyser vilka sammanfattas i avsnitt 3.1.3. 
 
I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 1 050 
000 kronor, se avsnitt 3.2.2. Utöver grundscenariot presenterar TLV även känslighetsanalyser 
vilka redovisas i avsnitt 3.2.3. 

3.1 Företagets grundscenario 

 Viktiga antaganden i företagets grundscenario 

• PFS respektive OS extrapoleras med en log-normalfördelning respektive log-log-

istisk fördelning. 

• Endast mogna data används vid extrapolering av OS. 

• Nyttovikter skattas med hjälp av den matematiska funktionen av Lloyd et al [14]. 

• Nyttovikter för progressionsfria patienter baseras på behandlingsrespons och blir 

således behandlingsspecifika.  

• Delning av flaskor mellan patienter antas. 

• Kostnader för efterföljande behandling inkluderas ej. 

 Resultatet i företagets grundscenario 

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår enligt resultatet från företagets 
grundscenario till cirka 680 000 kronor för Enhertu jämfört med trastuzumab i kombination 
med kemoterapi, se tabell 17. Behandling med Enhertu genererar cirka 1,3 miljoner kronor mer 
i behandlingskostnader än behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi och 
1,94 fler kvalitetsjusterade levnadsår.  
 
Tabell 17. Företagets grundscenario exklusive indirekta kostnader (värden diskonterade om inget annat 
anges) 

 Enhertu Trastuzumab 
+ kemoterapi 

Skillnad 

Läkemedelskostnader  1251 466 kr 50 215 kr 1 201 251 kr 

Administreringskostnader 76 381 kr 20 845 kr 55 536 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 186 796 kr 129 573 kr 57 223 kr 

  

Totala kostnader 1 514 643 kr 200 633 kr 1 314 010 kr 

  

Progressionsfria levnadsår (odiskonterade) 2,93 0,35 2,58 

Levnadsår (odiskonterade) 4,77 1,60 3,17 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 2,87 0,93 1,94 

  

Kostnad per vunnet levnadsår  516 310 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 677 362 kr 
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 Företagets känslighetsanalyser 

Företaget har genomfört ett antal känslighetsanalyser som visar en förhållandevis liten sprid-
ning; alla scenarier utom det då generaliserad gamma används för samtliga extrapoleringar 
leder till en förändring i kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår på mindre än 20 pro-
cent. Företagets känslighetsanalyser presenteras i bilaga 2.  

3.2 TLV:s grundscenario 

 

• PFS och OS extrapoleras med en log-logistisk respektive log-normal fördelning. 

• Samtliga data används vid extrapolering av OS. 

• Nyttovikter skattas med hjälp av EQ-5D-data. 

• Delning av flaskor mellan patienter antas inte. 

• Läkemedelskostnaderna i kontrollarmen minskas med 48 procent för att motsvara 

hur mycket lägre läkemedelskostnaderna i Enhertu-armen blir när andel patienter 

på behandling modelleras efter uppskattad TTD-kurva i stället för PFS-kurvan.  

• Kostnader för efterföljande behandling beaktas. 

 

TLV:s grundscenario visar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till 
cirka 1 050 000 kronor, se tabell 18. Behandling med Enhertu genererar cirka 1,5 miljoner 
kronor mer i behandlingskostnader än behandling med trastuzumab i kombination med ke-
moterapi och 1,42 fler kvalitetsjusterade levnadsår.  
 
Tabell 18. Resultat i TLV:s grundscenario (värden diskonterade om inget annat anges) 

 Enhertu Trastuzumab 
+ kemoterapi 

Skillnad 

Läkemedelskostnader  1 437 185 kr 29 323 kr 1 407 862 kr 

Administreringskostnader 138 656 kr 37 841 kr 100 815 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 211 067 kr 229 151 kr 18 084 kr 
 

Totala kostnader 1 786 908 kr 296 315 kr 1 490 593 kr 
 

Progressionsfria levnadsår (odiskonterade) 2,93 0,35 2,58 

Levnadsår (odiskonterade) 3,91 1,46 2,45 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 2,39 0,97 1,42 

  

Kostnad per vunnet levnadsår  732 118 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 1 051 876 kr  

 

 TLV:s känslighetsanalyser 

TLV har genomfört känslighetsanalyser för variabler med stor osäkerhet, se tabell 19. Några 
faktorer som har märkbar inverkan på resultatet är:  
 

• Justering av konstant HR utefter konfidensintervallet 
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• Val av extrapoleringsfördelning för OS  

• Tillämpade nyttovikter 

I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 
cirka 870 000 och 1,7 miljoner kronor för Enhertu jämfört med trastuzumab i kombination 
med kemoterapi.  
 
Tabell 19. TLV:s känslighetsanalyser 

Parameter                                                                        Grundscenario Känslighetsanalys Kostnad/QALY 

Grundscenario 1 051 876 kr 

HR mellan Enhertu och kon-
trollarmen 

OS-HR = [--],  
PFS-HR = [--] 

OS-HR = [--], PFS-HR = [--] 871 944 kr 

OS-HR = [--], PFS-HR = [--] 1 672 103 kr 

Tidshorisont 30 år 
10 år 1 204 852 kr 

20 år 1 081 799 kr 

Extrapolering  
OS: Log-logistisk,  
PFS: Log-normal 

OS: Weibull, PFS: Weibull 1 729 308 kr 

Justering av läkemedels-
kostnader i kontrollarmen 

48 % nedjustering Företagets grundscenario 1 032 775 kr 

Relativ dosintensitet Företagets antaganden 

100 % 1 127 218 kr 

90 % 1 022 800 kr 

80 % 918 381 kr 

Nyttovikter 
Baserade på NICE:s ut-
redning av Eribulin 

+10 % 956 172 kr 

-10% 1 168 869 kr 

Diskonteringsränta 3% 
0% 937 532 kr 

5% 1 122 971 kr 

 

 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

I figur 14 presenteras kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår från TLV:s grundsce-
nario vid olika prisnivåer av Enhertu. Även om Enhertu skulle tillhandahållas helt utan kost-
nad kvarstår cirka 40 000 kronor per QALY. Det beror på att övriga vårdkostnader finns kvar 
även när läkemedlet i sig inte kostar något. 
 

 
Figur 14. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

 
 

 0 kr

200 000 kr

400 000 kr

600 000 kr

800 000 kr

1000 000 kr

1200 000 kr

020406080100

Procent av pris

Kostnad per QALY vid olika prisnivåer



 

Dnr 476/2021 
34 

 

 Osäkerhet i resultaten 

TLV bedömer osäkerheten i resultaten som hög. Detta beror i huvudsak på 2 faktorer: 
 

1. DESTINY-Breast01 är enarmad och det saknas direkt jämförande studier mellan En-
hertu och trastuzumab i kombination med kemoterapi. De studier och den indirekta 
jämförelsen som företaget använder i sin hälsoekonomiska modell tyder på att Enhertu 
har en effektfördel men det råder osäkerhet kring hur stor effektfördelen är. Osäker-
heten reduceras dock något med uppdaterade resultat från DESTINY-Breast01-stu-
dien.  

 
2. Valet av extrapoleringsfördelning för OS har stor inverkan på skattad överlevnad efter 

studiens maximala uppföljningstid. I företagets grundscenario uppskattas närmare en 
tredjedel av patienterna vara vid liv i Enhertu-armen efter 5 år. Då OS extrapoleras med 
weibullfördelningen är motsvarande andel endast 15 procent. TLV:s kliniska expert har 
inte kunnat avgöra vilket antagande som är mest rimligt.   

3.3 Budgetpåverkan 

Företaget antar att cirka [--] patienter per år kan komma att vara aktuella för behandling med 
Enhertu vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer i tredje linjen eller senare. Med en ge-
nomsnittlig behandlingslängd på cirka [--] månader beräknas medelkostnaden per behandlad 
patient uppgå till [--] kronor per år. Förutsatt att [--] procent av de aktuella patienterna får 
behandling uppskattar företaget att försäljningen av Enhertu kommer att uppgå till cirka [--] 
kronor per år.  

3.4 Samlad bedömning av resultaten 

TLV har utrett Enhertu för vuxna patienter med icke-respektabel eller metastaserad HER2-
positiv bröstcancer som tidigare har fått två eller fler behandlingsregimer riktade mot HER2. 
Relevant jämförelsealternativ utgörs av trastuzumab i kombination med kemoterapi: vinorel-
bin eller kapecitabin.  
 
I TLV:s grundscenario uppgår kostnaden till cirka 1 050 000 kronor per vunnet kvalitetsjuste-
rat levnadsår. I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat lev-
nadsår mellan cirka 870 000 och 1,7 miljoner kronor för Enhertu jämfört med trastuzumab i 
kombination med kemoterapi. Osäkerheten i resultaten bedöms som hög och beror främst på 
att relativ effekt mellan Enhertu och trastuzumab i kombination med kemoterapi är baserad 
på indirekta jämförelser, att DESTINY-Breast01 är en enarmad studie samt att den långsiktiga 
effektfördelen för Enhertu är okänd.  
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4 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) rekommenderar inte Enhertu för 
rutinmässig användning i England [27]. Beslutet grundar sig främst på den osäkerhet som 
uppkommit till följd av att DESTINY-Breast01 är en enarmad fas II-studie med omogna OS-
data, vilket NICE bedömer resulterar i stor osäkerhet kring Enhertus relativa effekt. Kostnaden 
per kvalitetsjustera levnadsår anses av NICE vara acceptabel men mycket osäker, eftersom re-
sultatet inte var robust då parametrarna för relativ effekt (HR) varierades. Enhertu finns till-
gänglig genom Cancer Drugs Fund. NICE har identifierat andra relevanta jämförelsealternativ 
än TLV (kapecitabin, vinorelbin respektive eribulin).  
 
SMC, den skotska HTA-myndigheten, bedömer att Enhertu är kostnadseffektivt till ansökt pris 
i Skottland [28].  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Statistisk passform för alla extrapoleringsfördelningar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFS-kurvor för Enhertu-armen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS-kurvor för Enhertu-armen (mogna data) 

Bilaga 2 – Företagets känslighetsanalyser 
Företagets känslighetsanalyser (jämförelsealternativet utgörs av trastuzumab + kemoterapi) 

Parameter Grundscenario Känslighetsanalys 
Kostnad per 

QALY 

Extrapoleringsfördelning för  
Enhertu-armen (PFS, OS, 
TTD) 

Log-normal resp. Log-logistisk 
resp. Log-normal 

Log-normal 604 140 kr 

Log-logistisk 715 045 kr 

Generaliserad gamma 500 264 kr 

Jämförelsealternativ Trastuzumab + kemoterapi  
Lapatinib + 

trastuzumab 
684 002 kr 

Diskonteringsränta 3 % 
0 % 594 404 kr 

6 % 744 655 kr 

Brytpunkt för OS-data 
Omogen data inkluderas för 

ITC men endast 20,5 månader 
för extrapolering 

 
20,5 månader för ITC 

 
615 655 kr 

20,5 månader för ITC 
samt omogen OS-data 

för extrapolering 
772 693 kr 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sek-
retesslagen (2009:400). 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sek-
retesslagen (2009:400). 
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Spill  Nej 
50 % för all intravenös 

behandling 
717 101 kr 

Nyttovikter efter progression Lloyd et al. Lidgren et al. 662 201 kr 

TTD PFS som proxy i kontrollarmen 
TTD baserad på TLV:s 
utredning av Nerlynx 

(dnr. 2707/2019). 
628 281 kr 

Indirekta kostnader Exkluderas Inkluderas 353 096 kr 

 

 

 


