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Utvärderad indikation 

Lynparza i kombination med bevacizumab är indicerat för: 

• underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) 
höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons 
(komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabe-
handling i kombination med bevacizumab och vars cancer är associerad med en positiv 
status för defekt homolog rekombination (HRD) som definieras antingen av en 
BRCA1/2-mutation och/eller genomisk instabilitet. 
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Bifall med begränsning och villkor 
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Produkten 

Varumärke Lynparza 

Aktiv substans Olaparib 

ATC-kod L01XX46 

Beredningsform Tabletter 

Företag AstraZeneca AB 

Typ av ansökan Nytt läkemedel  
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Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Ovarialcancer 

Sjukdomens svårighetsgrad Mycket hög 

Relevant jämförelsealternativ Bevacizumab 

Antal patienter i Sverige 
Cirk 700 som diagnostiseras med ovarialcancer 
varje år i Sverige varav cirka [--] aktuella för Lyn-
parza+bevacizumab årligen 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

[--] miljoner kr (AUP)  

 
 

Ansökta förpackningar 
  

Produkt Styrka Förp.strl. AIP (SEK) AUP (SEK) 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP 1 

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

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

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

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

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

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

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

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

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

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

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

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

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

 

Förslag till beslut: Bifall med begränsning och villkor 
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast vid följande godkända indikationer: 1) som monoterapi för underhålls-
behandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) BRCA1/2-muterad 
(germline och/eller somatisk) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer 
som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytosta-
tikabehandling. 2)  i kombination med bevacizumab för underhållsbehandling av vuxna pati-
enter med avancerad (FIGO stadie III och IV) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär 
peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens plati-
numbaserad cytostatikabehandling i kombination med bevacizumab och vars cancer är asso-
cierad med en positiv status för defekt homolog rekombination (HRD) som definieras antingen 
av en BRCA1/2-mutation och/eller genomisk instabilitet. 
 
Villkorstext 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 

 

• Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna 
eller de närliggande strukturerna, äggledare (tuba) eller bukhinna (peritonaeum).  

• Lynparza innehåller den aktiva substansen olaparib. Olaparib hämmar poly (ADP)-ri-
bos) polymeras (PARP)-enzymerna PARP-1, PARP-2 och PARP-3. 

• TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög för patienter med avancerad ovarial-
cancer då tillståndet är fortskridande, saknar bot och leder till en förtida död. 

• Kombinationen Lynparza och bevacizumab är indicerat för underhållsbehandling av 
vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) höggradig epitelial ovarial-, 
tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter av-
slutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombination med be-
vacizumab och vars cancer är associerad med en positiv status för defekt homolog 
rekombination (HRD) som definieras antingen av en BRCA1/2-mutation och/eller ge-
nomisk instabilitet. 

• TLV bedömer, liksom företaget, att för patienter som ryms inom indikationen för Lyn-
parza+bevacizumab, utgör underhållsbehandling med enbart bevacizumab det rele-
vanta jämförelsealternativet till Lynparza+bevacizumab.   

• Effekten och säkerheten av underhållsbehandling med Lynparza+bevacizumab har un-
dersökts i fas III-studien PAOLA-1. Studiedata visar att behandling med Lynparza+be-
vacizumab resulterar i kliniskt signifikant förlängning av progressionsfri överlevnad 
(PFS) jämfört med enbart bevacizumab. Data avseende total överlevnad (OS) är 
omogna, men antyder en trend till förmån för kombinationsbehandlingen.   

• Kostnaden för Lynparza är 52 000 kronor per månad utifrån den rekommenderade do-
sen. Kostnaden för bevacizumab varierar mycket beroende på om det är Avastin eller 
biosimilar som beaktas. Men den kostnaden förekommer i båda behandlingsarmarna. 

• Företaget har i en hälsoekonomisk analys jämfört Lynparza i kombination med bevaci-
zumab med enbart bevacizumab. TLV bedömer att analysen behöver ändras avseende 
främst antaganden om långsiktig effekt och kostnader för efterföljande behandling. 
Med det grundscenario som TLV presenterar är kostnaden per vunnet QALY 550 000 
kronor.  

• Sammantaget bedömer TLV att kostnaden står i rimlig relation till nyttan med tanke 
på sjukdomens svårighetsgrad. 
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1 Bakgrund 

 
Lynparza tabletter ingår i läkemedelsförmånerna sedan november 2019 (dnr 515/2019) med 
begränsning till underhållsbehandling av platinumkänslig ovarialcancer efter första linjens be-
handling av patienter med BRCA-mutation.  
 
Den nu aktuella utvärderingen avser kombinationen Lynparza+bevacizumab för en bredare 
patientpopulation än monoterapi med Lynparza.  
 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Ovarialcancer (äggstockscancer) 

Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna (ova-
rierna) eller de närliggande strukturerna, äggledare (tuba) och bukhinna (peritonaeum). Cirka 
700 fall diagnostiseras varje år i Sverige och 10-15 procent är ärftliga och de flesta av dessa fall 
är kopplade till mutationer i BRCA1-generna [1]. Patienter med nedärvd mutation i den ena 
kopian av BRCA1 eller BRCA2 har uttalad predisposition för bröst- och ovarialcancer. De bär 
redan från födseln på en mutation i kroppens alla celler [2]. En BRCA-mutation kan också 
uppstå i tumören och kallas då för somatisk2.  
 
Fem huvudtyper av ovarialcancer har kunnat urskiljas. Dessa har olika riskfaktorer, förlopp, 
prognos och behandling och de olika huvudtyperna hanteras därför som fem skilda sjukdomar. 
Den vanligaste tumörtypen är höggradig serös ovarialcancer som utgör 70 procent av totala 
antalet fall. Dessa tumörer är vanligen snabbväxande, aggressiva och upptäcks oftast i ett avan-
cerat stadium. Upp till 50 procent av de höggradigt serösa ovarialcancerfallen har defekter i 
reparationssystemet av DNA-dubbelsträngsbrott (s.k. homolog rekombination repair defici-
ency, HRD), varav 20 procent p.g.a. mutationer i BRCA-generna. BRCA är två av de viktigaste 
proteinerna i det homologa rekombinations- och reparationssystemet.  
 

2.2 Läkemedlet 

Lynparza innehåller den aktiva substansen olaparib. Olaparib hämmar poly(ADP)-ribos poly-
meras (PARP)-enzymerna PARP-1, PARP-2 och PARP-3. 
 
Den nu aktuella indikationen för kombinationen Lynparza+bevacizumab erhöll centralt god-
kännande i november 2020. 

 

Lynparza i kombination med bevacizumab är indicerat för: 

• underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV3) 
höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons 
(komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabe-
handling i kombination med bevacizumab och vars cancer är associerad med en positiv 
status för defekt homolog rekombination (HRD) som definieras antingen av en 
BRCA1/2-mutation och/eller genomisk instabilitet. 

 
1 BRCA: BReast CAncer. Proteiner involverade i reparation av DNA vid dubbelsträngsbrott på DNA 
2 Mutation som inträffat hos den specifika individen och inte finns i alla kroppens celler 
3 FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics)- stadium är en kirurgisk stadieindelning (I-IV) som beskriver var 
tumörer är lokaliserade samt storlek på dessa. 
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Olaparib hämmar enzymerna PARP-1, PARP-2 och PARP-3. PARP-enzymerna är en familj 
med totalt 17 proteiner som befinner sig i cellkärnan. De är involverade i reglering av genut-
tryck, celldöd och DNA-reparation vid enkelsträngsbrott på DNA [3].   
 
Celler med HRD är känsligare för PARP-hämmare jämfört med celler där detta system är in-
takt. Detta beror på att om reparationssystemet för dubbelsträngsbrott inte fungerar blir cellen 
i högre grad beroende av reparationssystemet för enkelsträngsbrott. När PARP hämmas kon-
verteras enkelsträngsbrott på DNA till dubbelsträngsbrott och detta leder till DNA-skador, 
apoptos och celldöd. 
 
Kombinationsbehandling med PARP- och angiogeneshämmare (bevacizumab)4 inducerar sy-
rebrist i tumörcellernas omgivning, vilket bidrar till genomisk instabilitet och potentierar ef-
fekten av PARP-hämmare. 

 

Den rekommenderade dosen av Lynparza som monoterapi eller i kombination med bevaci-
zumab är 300 mg (två 150 mg tabletter) två gånger dagligen, vilket motsvarar en total daglig 
dos på 600 mg. Tabletten med 100 mg är tillgänglig för dosminskning. Bevacizumab doseras 
enligt produktresumén med 15 mg/kg en gång var tredje vecka. 
 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Optimal primärbehandling av avancerad ovarialcancer (FIGO stadium II-IV) i första linjen är 
en kombination av kirurgi och läkemedel. Nationella vårdprogrammet för ovarialcancer med 
epitelial histologi rekommenderar följande:  
 

• Patienter med BRCA-positiv sjukdom 
För patienter med stadium III-IV sjukdom (oavsett operationsresultat) som svarat (parti-
ellt eller komplett) på platinuminnehållande cytostatikabehandling5 rekommenderas un-
derhållsbehandling med Lynparza tabletter. Lynparza tabletter ska sättas in inom 8 veckor 
efter avslutad cytostatikabehandling och pågå i 24 månader vid komplett remission, till 
progress eller oacceptabel toxicitet. Vid resttumör efter 24 månader kan man överväga att 
fortsätta behandlingen till progress eller till oacceptabel toxicitet.  
 

• Patienter med BRCA-negativ sjukdom och låg risk för recidiv 
Lågriskpatienter består huvudsakligen av patienter med sjukdom i stadium III som be-
döms vara makroskopiskt radikalopererade efter primärkirurgi. För dessa patienter re-
kommenderas endast platinuminnehållande cytostatikabehandling (karboplatin med 
tillägg av paklitaxel var tredje vecka i sex cykler). 
 

• Patienter med BRCA-negativ sjukdom och hög risk för recidiv 
Till högriskpatienter räknas FIGO-stadium III som efter primärkirurgi har resttumör, 
FIGO-stadium III som inte genomgår kirurgi, efter fördröjd primärkirurgi samt alla med 
stadium IV. För dessa patienter rekommenderas platinumbaserad kemoterapi med tillägg 
av paklitaxel i sex cykler samt bevacizumab 7,5 mg/kg följt av underhållsbehandling med 
bevacizumab som monoterapi i totalt upp till 15 månader. Det är inte visat att bevacizumab 
15 mg/kg ger bättre effekt, varför vårdprogrammet anser det rimligt att ge lägsta dos d.v.s. 
7,5 mg/kg.   

 
4 Angiogenes innebär nybildning av blodkärl som försörjer tumörvävnaden med syre och näring och därmed främjar tumörtill-
växten. Bevacizumab är en angiogeneshämmare och motverkar denna mekanism. 
5 Karboplatin med tillägg av paklitaxel var tredje vecka i sex cykler 
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Företaget anger att jämförelsealternativet för HRD-positiva patienter är bevacizumab i enlig-
het med den godkända indikationen samt att det finns en direkt jämförande studie (PAOLA-1) 
mellan alternativen.  
  
TLV:s diskussion 
Patienter aktuella för behandling med Lynparza+bevacizumab är patienter som bedömts ha 
klinisk nytta av bevacizumab i kombination med platinabaserad kemoterapi som initial be-
handling av avancerad ovarialcancer. För dessa patienter erbjuds i dagsläget underhållsbe-
handling med enbart bevacizumab. 
 
Lynparza (dnr 515/2019) respektive Zejula (dnr 3773/2020) i monoterapi ingår sedan tidigare 
i läkemedelsförmånerna för patienter med avancerad ovarialcancer i första linjens behandling. 
Eftersom patienter aktuella för Lynparza+bevacizumab har haft en klinisk indikation för be-
vacizumab som del i sin initiala behandling utesluter detta Lynparza eller Zejula i monoterapi 
som relevant jämförelsealternativ för underhållsbehandling. Anledningen till detta är att Lyn-
parza eller Zejula i monoterapi inte är indicerade efter respons på platinabaserad kemoterapi 
i kombination med bevacizumab.       
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer, liksom företaget, att för patienter som ryms inom indi-
kationen för Lynparza+bevacizumab, utgör underhållsbehandling med enbart bevacizumab 
det relevanta jämförelsealternativet till underhållsbehandling med Lynparza+bevacizumab.    
 

 

Patienter med avancerad ovarialcancer vid diagnos svarar i cirka 70 procent av fallen på primär 
kemoterapibehandling. Majoriteten av patienter med avancerad ovarialcancer får dock återfall 
inom 2-3 år efter initial behandling, vilket i princip anses vara ett obotligt tillstånd för majori-
teten av patienterna. Femårsöverlevnad vid FIGO stadium III-IV ovarialcancer ligger på cirka 
19-42 procent [5]. För patienter med avancerad sjukdom bedöms tillståndets svårighetsgrad 
som mycket hög då tillståndet för majoriteten är fortskridande, och leder till en kort förväntad 
återstående livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet för patienter som återfaller.   
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden för patienter med avancerad ovarialcan-
cer som mycket hög då tillståndet är fortskridande, saknar bot och leder till en förtida död. 

 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

Effekten och säkerheten av kombinationen olaparib+bevacizumab jämfört med placebo+be-
vacizumab som underhållsbehandling har utvärderats i den kliniska fas III-studien PAOLA-1 
[6]. 
 
Tabell 1 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign Jämförelsealternativ Studiepopulation Utfall 

PAOLA-1 Randomiserad, 
dubbelbindad 
och placebo- 
kontrollerad 

Olaparib+bevacizumab  
vs  
Placebo+bevacizumab 

806 patienter varav 
387 med HRD-posi-
tiv avancerad ovari-
alcancer i enlighet 
med godkänd indi-
kation 
  

Progressionsfri överlevnad: 
Olaparib 42,6 månader 
Placebo 17,6 månader  
HR 0,38; 95% KI 0,29-0,50 
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Metod 
PAOLA-1 var en multicenter, randomiserad (2:1 till olaparib+bevacizumab), dubbelblindad, 
placebokontrollerad fas III-studie med syftet att utvärdera effekt och säkerhet av olaparib som 
tillägg till underhållsbehandling med bevacizumab efter första linjens behandling med plati-
numbaserad kemoterapi i kombination med bevacizumab. Studien pågick under perioden juli 
2015 – september 2017. 
 
De inkluderade patienterna var 18 år eller äldre, hade en nydiagnosticerad avancerad, höggra-
dig, serös eller endometriod ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer (tillsammans defi-
nierad som ovarialcancer) som klassificerades som FIGO stadie IIIB-IV. Patienterna 
inkluderades oavsett utfallet på kirurgin d.v.s. oavsett förekomst av makroskopiska resttumö-
rer efter kirurgiskt ingrepp. 
 
Studiepopulationen bestod av både HRD-positiva och HRD-negativa patienter men godkän-
nandet av kombinationen Lynparza+bevacizumab gäller enbart HRD-positiva patienter. Test 
av BRCA-status skedde före randomisering men HRD-testning6 skedde retrospektivt (efter 
randomiseringen) men innan tidpunkten för första dataanalys. HRD-status bedömdes som po-
sitiv för 48 procent av de inkluderade patienterna. 61 procent av alla patienter med positiv 
status för HRD hade BRCA-positiv sjukdom och för de resterande var sjukdomen klassad som 
negativ avseende BRCA-status7. 
 
Patienterna randomiserades8 till underhållsbehandling enligt följande:  
 

• Olaparib-armen 
Olaparib + bevacizumab: 300 mg olaparib två gånger dagligen och 15 mg/kg bevaci-
zumab som infusion var tredje vecka.  

• Placebogruppen  
Placebo + bevacizumab: placebotabletter två gånger dagligen och 15 mg/kg bevaci-
zumab som infusion var tredje vecka. 

 

Behandling med olaparib varade upp till 24 månader, fram till sjukdomsprogression eller oac-
ceptabel toxicitet. Patienter som enligt behandlande läkares bedömning kunde dra ytterligare 
nytta av fortsatt behandling, kunde behandlas längre än 2 år.  
 
Behandlingen med bevacizumab varade upp till 15 månader/22 cykler (detta inkluderade både 
tiden före randomiseringen när bevacizumab togs i kombination med kemoterapi och efter 
randomiseringen när bevacizumab togs i kombination med olaparib eller placebo i underhålls-
fasen).  
 
Patienterna randomiserades åtminstone tre veckor och inte mer än nio veckor efter den sen-
aste dosen kemoterapi (patienterna erhöll bevacizumab i monoterapi under perioden från av-
slut med kemoterapi och fram till studiestarten). Patienterna måste ha genomgått minst sex 
månaders och högst nio månaders behandling med första linjens kemoterapi som även måste 
inkludera tre cykler med bevacizumab tillsammans med de tre sista cyklerna kemoterapi.  
Överkorsning mellan studiearmarna tilläts inte men i händelse av progression var det tillåtet 
att, utanför studieramen, få behandling med en PARP-hämmare.  
 
Det primära effektmåttet var prövarbedömd progressionsfri överlevnad (PFS). PFS definiera-
des som tid från randomisering till datumet för en objektiv radiologisk undersökning (enligt 

 
6 HRD-testning skedde med Myriad myChoice HRD plus. Ett HRD-poängvärde på 42 eller högre indikerar positiv status för HRD. 
7 Dessa är patienter som kännetecknas av genomisk instabilitet 
8 De randomiserade patienterna skulle antingen sakna tecken på sjukdom efter fullständig kirurgisk resektion eller uppvisa kom-
plett eller partiell respons efter avslutad första linjens platinuminnehållande cytostatikabehandling och bevacizumab.   
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RECIST9, v1.1) eller död (oavsett orsak i avsaknad av sjukdomsprogression) oavsett om pati-
enten avslutade behandlingen i studien eller erhöll annan cancerbehandling före sjukdoms-
progression. Radiologiska undersökningar utfördes vid baslinjen och därefter var 24:e vecka 
under hela behandlingen. 
 
Flera sekundära effektmått inkluderades i studien varav de viktigaste var tid från randomise-
ring till andra progression eller död (PFS2) samt total överlevnad (OS). 
 
Resultat 
Baslinjekarakteristika hos patienterna i PAOLA-1 framgår i tabell 2. 
 
Vid studiens första dataanalystillfälle i mars 2019 var medianuppföljningstiden 22,9 månader 
i hela studien (22,7 månader i olaparib-armen och 24 månader i placebogruppen). Medianex-
poneringstid för olaparib var 17,3 månader och för placebo 15,6 månader. 61,9 procent av pa-
tienterna i olaparib-gruppen hade vid detta tillfälle avbrutit behandlingen med olaparib 
jämfört med 72,7 procent som då hade avbrutit behandlingen med placebo.  
 
6,7 procent av patienterna i olaparib-armen erhöll efterföljande cancerbehandling med en 
PARP-hämmare mot 24,2 procent i placebogruppen. I gruppen HRD-positiva patienter och 
vid det senaste dataanalystillfället i mars 2020 hade 8,2 procent av patienterna i olaparib-ar-
men erhållit efterföljande cancerbehandling med en PARP-hämmare jämfört med 40,2 pro-
cent i placebogruppen.  
 
ITT-populationen 
Vid studiens första dataanalystillfälle i mars 2019 (DCO1) var median-PFS i olaparib-armen 
22,1 månader mot 16,6 månader i placebogruppen (hasardkvot HR 0,59; 95% KI 0,49-0,72; 
p<0,001). Data för både PFS2 och OS var omogna vid detta analystillfälle.  
 
Det bör påpekas att det regulatoriska godkännande för Lynparza+bevacizumab endast avser 
subgruppen patienter med positiv status för HRD. 
 
Patienter med HRD-positiv sjukdom 
PFS 
Vid studiens senaste dataanalystillfälle i mars 2020 (DCO2) var median-PFS 42,6 månader i 
olaparib-armen mot [--] månader i placebogruppen (HR [-------------------------------]).  
Kaplan-Meierkurva för PFS visas i figur 1. 
 
I gruppen högriskpatienter var [-------------------]. Hos lågriskpatienter var [-------------------]. 
 
PFS2 
Vid DCO2 var median-PFS2 [--] månader i olaparib-armen mot [--] månader i placebogruppen 
och datamognaden var [--] procent (HR [----------------------]).  
Kaplan-Meierkurva för PFS2 visas i figur 2. 
 
OS 
Vid DCO2 [----------------------------------------------------------------------------------------------]  
Kaplan-Meierkurva för OS visas i figur 3. 
 
 
 
 
 
 

 
9 Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) är en samling regler som definierar tumörrespons, partiell tumörre-
spons och progression.   
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Tabell 2. Baslinjekarakteristika i PAOLA-1 
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Figur 1. Kaplan-Meier kurva för progressionsfri överlevnad för HRD-positiva patienter i PAOLA-1 (mars 
2020) 

 
 
 
 
Figur 2. Kaplan-Meier kurva för progressionsfri överlevnad 2 (PFS2) för HRD-positiva patienter i  
PAOLA-1 (mars 2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Figur 3. Kaplan-Meier kurva för total överlevnad för HRD-positiva patienter i PAOLA-1 (mars 2020) 

 
 
Patienter med BRCA-mutation 
PFS 
Vid DCO2 var median-PFS [--] månader i olaparib-armen mot [--] månader i placebogruppen 
(HR [-------------------------------------------]).  
Kaplan-Meierkurva för PFS visas i figur 4. 
 
Figur 4. Kaplan-Meier kurva för progressionsfri överlevnad för patienter med BRCA-mutation i  
PAOLA-1 (mars 2020) 
 

 
 
PFS2 
Vid DCO2 var median-PFS2 [--------------------------------------------------------------------------].   
Kaplan-Meierkurva för PFS2 visas i figur 5. 
 
 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Figur 5. Kaplan-Meier kurva för progressionsfri överlevnad 2 (PFS2) för patienter med BRCA-mutation 
i PAOLA-1 (mars 2020) 
 

 
 
OS 
Vid DCO2 [-----------------------------------------------------------------------------------------------].  
Kaplan-Meierkurva för OS visas i figur 6. 
 
Figur 6. Kaplan-Meier kurva för total överlevnad för patienter med BRCA-mutation i PAOLA-1 (mars 
2020) 
 

 
 
 
 
 
 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Patienter med HRD-positiv sjukdom utan BRCA-mutation 
PFS 
Vid DCO110 var median-PFS 28,1 månader i olaparib-armen mot 16,6 månader i placebogrup-
pen (HR 0,43; 95% KI 0,28 – 0,66).  
Kaplan-Meierkurva för PFS visas i figur 7. 
 
Figur 7. Kaplan-Meier kurva för progressionsfri överlevnad för patienter med positiv status för HRD utan 
BRCA-mutation i PAOLA-1 (mars 2019) 
 

 
 

PFS2 
Vid DCO2 var median-PFS2 [--] månader i olaparib-armen mot [--] månader i placebogruppen 
och datamognaden var [--] procent (HR [----------------------------------------------------------]).   
Kaplan-Meierkurva för PFS2 visas i figur 8. 
 
Figur 8. Kaplan-Meier kurva för progressionsfri överlevnad 2 (PFS2) för patienter med positiv status för 
HRD utan BRCA-mutation i PAOLA-1 (mars 2020)  

 

 
10 TLV har inte fått in PFS-data från DCO2 för patientgruppen HRD-positiva utan BRCA-mutation.  

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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OS 
Vid DCO2 [-------------------------------------------------------------------------------------------].  
Kaplan-Meierkurva för OS visas i figur 9. 
 
Figur 9. Kaplan-Meier kurva för total överlevnad för patienter med positiv status för HRD utan BRCA-
mutation i PAOLA-1 (mars 2020) 

 

 
 
Patienter med HRD-negativ sjukdom 
Median-PFS hos patienter med HRD-negativ sjukdom var 16,6 i olaparib-armen mot 16,2 må-
nader i placebogruppen (HR 1,00; 95% KI 0,75 – 1,35). HR för OS i DCO1 var 1,11 (95% KI 0,76 
– 1,65), vilket antyder en icke-signifikant riskökning i olaparib-armen hos patienter med HRD-
negativ sjukdom.  
 
Biverkningar  
EMA bedömer biverkningsprofilen för kombinationen olaparib+bevacizumab som acceptabel 
och i överensstämmande med de sedan tidigare kända biverkningarna av de ingående kompo-
nenterna i kombinationsregimen. 
 
TLV:s diskussion 
EMA bedömer att den studerade patientpopulationen i PAOLA-1 generellt är representativ för 
patienter som skulle bli aktuella för behandling med olaparib+bevacizumab i klinisk praxis. 
Vidare bedömer EMA att effekten av olaparib+bevacizumab, jämfört med enbart bevacizumab, 
får anses vara belagd hos patienter med HRD-positiv tumörsjukdom och storleken av effekten 
på PFS bedöms som kliniskt relevant.  
 

TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att, för patienter som ryms inom indikationen för Lynparza+bevacizumab, re-
sulterar denna behandling i kliniskt relevant förlängning av progressionsfri överlevnad jämfört 
med enbart bevacizumab. Vidare bedömer TLV att behandlingen resulterar i en kliniskt rele-
vant förlängning av tiden till andra progression (PFS2) samt en trend till förmån för Lyn-
parza+bevacizumab avseende total överlevnad (OS). Data för OS är dock ännu inte mogna och 
resultaten är därmed osäkra. 

 
 
  

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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3 Hälsoekonomi 

Den hälsoekonomiska analysen är utformad som en partition survival-modell som består av 
fyra hälsotillstånd; progressionsfri, progression på Lynparza och bevacizumab alternativt jäm-
förelsealternativet, progression på första efterföljande läkemedel samt slutligen död.  
 
Figur 10. Hälsoekonomisk modell 

 
 

  
 
Tidsperspektivet omfattar patientens livstid. 

3.1 Effektmått 

 

PAOLA-1 är källan för all effektdata i modellen. Överlevnadskurvorna för PFS, PFS2 och OS 
används för att avgöra andel patienter i varje hälsotillstånd vid varje tillfälle.  
 
PFS extrapoleras med en mixture cure-modell. PFS-kurvan antas följa en utveckling som till 
viss del består av traditionell parametrisk extrapolering och till viss del av att patienter är lång-
tidsöverlevare i meningen att de aldrig upplever progression. Som stöd för att det finns en an-
del av patienterna som har långtidsöverlevnad åberopar företaget en klinisk studie av olika 
dosering av kombinationen karboplatin och paklitaxel [7] och femårsdata för PFS för Lynparza 
från studien SOLO-1 [8]. Skälet till att använda en mixture-cure modell är att enbart tradition-
ell extrapolering underskattar PFS på lång sikt. Andelen långtidsöverlevare antas från dag 1 ha 
en överlevnad i någorlunda nivå med normalbefolkningen (hasardkvot 1,26) [9]. 
 
PFS extrapoleras med Weibullfördelning i båda armarna i mixture cure-modellen. Företaget 
bedömer att den ger de prediktioner som stämmer bäst överens med de långtidsdata där Lyn-
parza i monoterapi jämfördes med rutinmässig övervakning för patienter med BRCA-mutation 
(SOLO-1) [8]. Företaget framhåller dessutom att för jämförelsearmen är femårig PFS i över-
enstämmelse med andra studieresultat som ger 5-årsresultat mellan 10% och 25% [10] [7] [11] 
[12] [13] [14]. Vidare framhåller företaget att studier visar att det är relativt ovanligt att pati-
enter progredierar efter fem till tio år som progressionsfri.  
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Figur 11. PFS i företagets hälsoekonomiska modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFS2 och OS extrapoleras parametriskt. När dessa kurvor är nere i nivå med PFS-kurvorna 
antas de följa PFS-kurvorna. Att kurvorna skulle kunna korsa varandra vore ologiskt. 
Företaget utgår från fördelningen generaliserad gamma på grund av bäst passform till Kaplan-
Meier-estimaten. 
 
 
Figur 12. PFS2 i företagets hälsoekonomiska modell 

 
  

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Figur 13. OS i företagets hälsoekonomiska modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLV:s diskussion 
Litteraturen över långsiktig progressionsfri överlevnad uppvisar ett relativt stort spann som 
inkluderar data med betydligt lägre andel progressionsfria i jämförelsearmen än vad som fö-
retaget antar i sin modell. Därför är det relevant att pröva de extrapoleringsfördelningar som 
leder till lägre framtida överlevnad, särskilt med tanke på att patienter som initialt sätts in på 
bevacizumab anses vara högriskpatienter. 
 
Skillnaden i OS mellan behandlingsarmarna är inte statistiskt signifikant skild från noll i PA-
OLA-1. Meta-analyser ger generellt sett inget tydligt stöd för att PFS är surrogatvariabel för OS 
inom ovarialcancer [15-18]. [----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------]. Vid jämförbar uppföljningstid har skillnaden mellan behandlingsarmarna varit tydli-
gare i PAOLA-1 än i SOLO-1. TLV drar därför slutsatsen att det i analysen går att anta en skill-
nad i överlevnad mellan Lynparza i kombination med bevacizumab jämfört med bevacizumab.   
 
Företagets val av extrapoleringsfunktion för OS ger på lång sikt en mycket stor skillnad mellan 
behandlingsarmarna. Det finns inget stöd för detta och TLV bedömer därför att det i företagets 
modell är lämpligare att genomgående extrapolera med log-normal fördelning. Det ger nedan-
stående resultat för PFS- och OS-kurvorna. Med kunskapen att Kaplan-Meier-estimat för PFS 
i litteraturen varierar mellan 10-25 procent vid fem år och att patienter som initieras på be-
vacizumab bedöms vara patienter med hög risk är ett scenario med 15 procent PFS vid år 5 inte 
orimligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Figur 14. PFS i företagets hälsoekonomiska modell, TLV:s antaganden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. OS i företagets hälsoekonomiska modell, TLV:s antagande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att avståndet mellan OS-kurvorna ökar efter år 10 beror på PFS-kurvornas lutning och att OS-
kurvorna logiskt sett inte kan korsa PFS-kurvorna. Därför tar OS-kurvorna vid år 10 och år 17 
samma förlopp som respektive PFS-kurva. En långsiktig skillnad i OS är tänkbar med tanke på 
att det enligt TLV:s kliniska expert är efter första linjens kemoterapi som potential för bot 
finns. Osäkerheten i denna effekt gör att känslighetsanalys är nödvändigt.  
 

 

I PAOLA-1 mättes hälsorelaterad livskvalitet med EQ-5D-5L. Med en validerad algoritm om-
vandlades denna data till EQ-5D-3L [19]. Denna data används i modellen som nyttovikt för 
tillstånden progressionsfri och progression.  
 
För hälsotillståndet PFS2 används data från en klinisk studie på läkemedlet Yondelis i kombi-
nation med pegylerat liposomalt doxorubicin vid återfall av platinakänslig äggstockscancer 
[20]. Följande nyttovikter används i modellen. 
  

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Tabell 3. Nyttovikter i den hälsoekonomiska modellen 
Progressionsfri Efter progression på Lyn-

parza+Avastin alternativt Avastin  
Efter progression på 
nästa behandling 

0,759 0,708 0,680 

0,819 0,771 0,680 

 
Med tanke på den långa tidshorisonten justeras nyttovikterna successivt nedåt enligt en veder-
tagen algoritm [21]. Även minskad hälsorelaterad livskvalitet till följd av biverkningar ingår i 
analysen. 
 

TLV:s bedömning: TLV har inga invändningar mot nyttovikterna i modellen. 
 

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 

Kostnaden för Lynparza vid rekommenderad startdos är 52 000 kronor per månad. I modellen 
har företaget reducerat kostnaden enligt genomsnittlig dos från 600 mg till 554,2 mg per dag. 
 
Kostnaden för bevacizumab baseras i företagets analys på priset på Avastin. Kostnaden uppgår 
till ca 13 000 kronor per månad. 
 
Behandlingslängden för Lynparza är modelltekniskt oberoende från PFS. Lynparza admini-
streras dagligen upp till två år. En mycket liten andel patienter fortsatte i PAOLA-1 längre än 
två år. Denna kostnad inkluderas i modellen. Bevacizumab administreras upp till 15 månader 
med tre veckors mellanrum. Dessa 15 månader inkluderar dock tiden på platinabaserad kemo-
terapi som föregår behandling med Lynparza. I modellen används 7,5 mg/kg av bevacizumab 
i stället för 15 mg/kg som är den godkända dosen och den som användes i PAOLA-1. Dosen om 
7,5 mg/kg är dock den av vårdprogrammet rekommenderade.    
 
Figur 16. Behandlingslängd Lynparza i PAOLA-1 och den hälsoekonomiska modellen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kostnader för efterföljande behandling antas av företaget vara lika mellan behandlingsar-
marna bortsett från efterföljande behandling med PARP-hämmare som antas ges till 4 procent 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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av patienterna i Lynparza-armen och 29,5 procent av patienterna i jämförelsearmen enligt re-
sultat från den första dataanalysen av PAOLA-1. Längden på efterföljande behandling med 
PARP-hämmare antar företaget följer en log-logistisk fördelning med utgångspunkt i data från 
SOLO-2, i vilken Lynparza studerades efter andra linjens platinabaserade kemoterapi. 

Figur 17. Behandlingslängd för efterföljande behandling med PARP-hämmare i jämförelsearmen i den 
hälsoekonomiska modellen 

 
 
De i jämförelsearmen som får efterföljande behandling med PARP-hämmare antas i BRCA-
modellen att hälften får Lynparza till kostnaden 52 000 kronor i månaden och hälften Zejula 
för 74 000 kronor i månaden.  
 
Eftersom bevacizumab administreras via infusion som pågår en halvtimme tillkommer en ad-
ministreringskostnad. Denna uppgår till 3 935 kr per tillfälle. Detta tillkommer också för ef-
terföljande behandlingar.  
 
Kostnader för HRD-test inför eventuell behandling med Lynparza ingår i modellen för patien-
ter utan BRCA-mutation. Beräkningsunderlag för detta är att kostnaden för testet är 10 000 
kronor och att incidensen av HRD är 48 procent. Kostnad per behandlad patient blir därmed 
en engångskostnad om drygt 20 800 kronor.  
 
Ytterligare vårdresursförbrukning utöver läkemedel framgår av nedanstående tabell. Uppgif-
terna bygger på uppskattningar av TLV:s kliniska experter vid utvärderingen av Lynparza i 
monoterapi och kompletterade med uppgifter från senaste vårdprogrammet. Exempelvis antas 
att ett läkarbesök görs var tredje månad (0,33 per månad) de första två åren före progression. 
Efter progression görs 1,2 läkarbesök per månad resten av livet. Vårdbehoven före progression 
antas upphöra efter fem år. Enhetskostnaderna baseras på genomsnitt från regionala prislis-
tor.   
 
Tabell 4. Vårdresursförbrukning utöver läkemedel i den hälsoekonomiska modellen 

 Resursanvändning 
per månad de två 

första åren som 
progressionsfri  

Resursanvänd-
ning per månad 

som progress-
ionsfri efter två år 

Resursanvändning 
per månad efter 

progression 

Enhetskostnad, kr 

Läkarbesök 0,33 0,194 1,2 3 514 

Läkarkontakt per tele-
fon 

1 0 0 987 

Blodstatus 1,125 0,194 1,2 39 

Datortomografi 0,33 0,194 0,33 2 122 

Serum CA-125-nivå 0 0 0,33 61 

Metabolisk panel 0 0 1,2 86 
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I modellen ingår även behandlingskostnader för biverkningar av grad 3 eller mer. Behand-
lingskrävande anemi, neutropeni, diarré och hypertoni uppskattas innebära en engångskost-
nad om 10 867 kr, 7 370 kr, 3 647 kr. Även dessa kostnader baseras på regionala prislistor.  
  
Indirekta kostnader 
Inga indirekta kostnader inkluderas i företagets analys. 
 
 

TLV:s bedömning:   
Kostnaden för Lynparza tabletter i första linjen blir för låg i modellen, då kostnaden är nedju-
sterad enligt relativ dosintensitet. Eftersom kostnaden för dosen 100 mg är densamma som för 
150 mg kommer inte kostnaden till fullo att reduceras i enlighet med relativ dosintensitet.  Vid 
stora dosreduktioner och vid överhoppade dagar minskar dock kostnaden. 
 
Det är däremot ingen dosreduktion vid efterföljande behandling med PARP-hämmare i före-
tagets modell. Eftersom Lynparza kapslar som, till skillnad från tabletterna, är subvention-
erade i senare linjer har en prissättning som är priskänslig för dosreduktioner ändrar TLV 
dosen till den genomsnittliga i studie 19 där Lynparza studerades i andra linjen.  
 
Avseende efterföljande behandling har Zejula en högre kostnad än Lynparza. Däremot finns 
det en sidoöverenskommelse för Zejula som gör att kostnaden för användningen minskar. Ef-
tersom sidoöverenskommelsen omfattas av sekretess kan dessa uppgifter inte tillföras ärendet 
utan i stället använder TLV enbart kostnaden för Lynparza kapslar i andra linjen. Det överdri-
ver kostnaden eftersom Zejula har bedömts kostnadseffektiv jämfört med Lynparza kapslar vid 
behandling i andra linjen.  
 
Att en mindre del av patienterna behandlas över 20 år med PARP-hämmare som efterföljande 
behandling förefaller orimligt långt. TLV maximerar antalet år på efterföljande behandling till 
10.  
 
Andelen av patienterna som behandlas med PARP-hämmare som efterföljande behandling kan 
vara för lågt estimerad då de baseras på uppgifter från den första interimanalysen. I den andra 
interimanalysen var andelen 40,2 procent i jämförelsearmen och 8,2 procent i Lynparza-ar-
men. TLV använder de uppgifterna.  
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4 Resultat 

4.1 Företagets grundscenarion 

 

• Kliniska data från PAOLA-1.  

• Tidshorisonten är patientens livstid eller max 40 år. 

• PFS-kurvan antas följa en utveckling som till viss del består av traditionell parametrisk 

extrapolering och till viss del av att patienter är långtidsöverlevare i meningen att de 

aldrig upplever progression (mixture cure-modell). PFS extrapoleras med Weibullför-

delning. 

• PFS2 och OS extrapoleras parametriskt med generaliserad gammafördelning. När 

dessa kurvor är nere i nivå med PFS-kurvorna antas de fortsättningsvis följa PFS-kur-

vorna.  

• Nyttovikter från PAOLA-1 för tillstånden PFS och PFS2. 

• Nyttovikt för hälsotillståndet progression från en klinisk studie på Yondelis i kombi-

nation med pegylerat liposomalt doxorubicin vid återfall av platinakänslig ägg-

stockscancer. 

• Efterföljande behandling med PARP-hämmare ges till 4 procent av patienterna i Lyn-

parza-armen och 29,5 procent av patienterna i jämförelsearmen.  

 

 
Tabell 5. Resultat i företagets grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK. 

 Lynparza+bevaci-
zumab Bevacizumab 

Ökning/ 
Minskning 

Läkemedelskostnad, Lynparza första linjen [---------] 0 [---------] 

Läkemedelskostnad, bevacizumab  [---------] [---------] [---------] 

Efterföljande behandling [---------] [---------] [---------] 

Övriga sjukvårdskostnader [---------] [---------] [---------] 

 

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

 

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat) [---------] [---------] [---------] 

Levnadsår (odiskonterat) [---------] [---------] [---------] 

Kvalitetsjusterade levnadsår (qalys) [---------] [---------] [---------] 

 

Kostnad per vunnet levnadsår   [---------] 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår  [---------] 

 

 

 
Tabell 6. Företagets känslighetsanalyser 

Känslighetsanalyser +/-  
Kostnader 

+/-  
QALYs 

Kost-
nad/QALY 

Grundscenario  [---------] [---------] [---------] 

Tidshorisont 30 år [---------] [---------] [---------] 

PFS-modellering (Wei-
bull) 

Gamma [---------] [---------] [---------] 

Log-logistisk [---------] [---------] [---------] 

Log-normal [---------] [---------] [---------] 

PFS2-modellering (ge-
neraliserad gammal) 

Log-normal [---------] [---------] [---------] 
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4.2 TLV:s grundscenario 

 

De antaganden som skiljer sig från företagets är följande: 

• Genomsnittlig ålder är 65 år vid behandlingsstart. 

• PFS, PFS2 och OS extrapoleras med log-normal fördelning. 

• Andel som får efterföljande behandling enligt interimanalys 2. 

• Dosen är ett genomsnitt av rekommenderad dos och genomsnittlig dos. 

• Genomsnittlig daglig dos vid efterföljande behandling med Lynparza är 675,9 mg. 

• Lynparzas AUP motsvarar kostnaden för efterföljande PARP-hämmare. 

• Efterföljande behandling med PARP-hämmare begränsad till tio år. 

 

 

Tabell 7. Resultat i TLV:s grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK. 
 Lynparza+bevaci-

zumab bevacizumab 
Ökning/ 

Minskning 

Läkemedelskostnad, Lynparza första linjen 912 722 0 912 722 

Läkemedelskostnad, bevacizumab  246 793 252 518 -5 724 

Efterföljande behandling 160 161 548 781 -388 620 

Övriga sjukvårdskostnader 227 390 262 048  -34 658 

 

Kostnader, totalt 1 547 066 1 063 347 447 501 

 

Progressionsfria levnadsår (odiskonterat) 7,19 3,67 3,52 

Levnadsår (odiskonterat) 8,58 6,98 1,60 

Kvalitetsjusterade levnadsår (qalys) 5,05 4,17 0,88 

 

Kostnad per vunnet levnadsår   438 477 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår  550 536 

 

 

OS-modellering (gene-
raliserad gamma) 

Log-normal [---------] [---------] [---------] 

Log-logistisk [---------] [---------] [---------] 

Weibull [---------] [---------] [---------] 

Överdödlighet för lång-
tidsöverlevarna jämfört 
med normalbefolk-
ningen (HR=1,26) 

HR=1 [---------] [---------] [---------] 

HR=2,6 [---------] [---------] [---------] 

Testkostnader (ca 
20 000 per behandlad 
patient) 

Exkluderade [---------] [---------] [---------] 

Fördubblade [---------] [---------] [---------] 

Andel med efterföljande 
behandling med PARP-
hämmare (4% i Lyn-
parza-armen och 29,5% 
i jämförelsearmen) 

Ingen i Lynparza-armen  [---------] [---------] [---------] 

Fördelning av efterföl-
jande PARP-hämmar-
behandling på produkt 
(Lynparza 50%, Zejula 
50% (AUP)) 

100% Lynparza [---------] [---------] [---------] 
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Tabell 8. TLV:s känslighetsanalyser 

 

 

Eftersom estimeringarna av OS är osäkra med långa tidsperspektiv har TLV ovan gjort käns-
lighetsanalyser där tidsperspektiven har förkortats väsentligt (se tabell 8). Det krävs mycket 
orealistiskt korta tidsperspektiv för att modellanalysresultaten ska framstå som alltför höga. 
Detta är sagt mot bakgrund av sjukdomens svårighetsgrad. Vidare i tabell 8 finns det ett antal 
variabler som kan påverka resultaten i olika riktning. Dock har dessa variabler inte så stor på-
verkan att det är avgörande för beslutet. I den bemärkelsen är osäkerheten i analysen inte stor.  

4.3 Budgetpåverkan 

Företaget bedömer att ytterligare [---] helårspatienter kommer att behandlas med Lynparza 
till följd av eventuellt bifall till subventionsansökan. Deras uppskattning är att det innebär en 
ökad försäljning om drygt [---] miljoner kronor per år. 
 

4.4 Samlad bedömning av resultaten 

Enligt modellanalysen är resultaten vad avser kostnadseffektivitet 550 000 kronor per vunnet 
QALY med rimliga antaganden. Ett osäkerhetsmoment är i vilken utsträckning tillägg av Lyn-
parza till bevacizumab leder till förlängd överlevnad och hur länge den effekten håller i sig. 
Även om mycket restriktiva antaganden görs vad gäller tidsperspektiv, som att alla är avlidna 
15 år från behandlingsstart, framstår kostnaden inte som alltför hög i förhållande till nyttan.  
 
 
 
 
 

Känslighetsanalyser +/-  
Kostnader 

+/-  
QALYs 

Kost-
nad/QALY 

Grundscenario  483 719 0,88 550 536 

Tidshorisont (livstid max 
40 år) 

Livstid, max 12 år 489 856 0,51 957 569 

Livstid, max 15 år 483 326 0,60 799 050 

Genomsnittlig ålder vid 
behandlingsstart (65) 

60 år 484 458 1,05 460 853 

70 år 479 066 0,66 731 051 

PFS-modellering (log-
normal) 

Log-logistisk 481 825 1,31 367 853 

Gompertz 501 242 1,60 313 449 

Gamma 498 985 1,39 359 200 

OS-modellering (log-
normal) 

Log-logistisk 491 242 0,96 513 576 

Modellstadier (inkl. 
PFS2) 

Exkl. PFS2 483 719 0,90 538 577 

Andel med efterföljande 
behandling med PARP-
hämmare (8% i Lyn-
parza-armen och 40% i 
jämförelsearmen) 

4% i Lynparza-armen och 
29,5% i jämförelsearmen  

554 409 0,88 630 990 

Fördelning av efterföl-
jande PARP-hämmar-
behandling på produkt 
(100% Lynparza) 

Lynparza 50% Zejula 50% 
med nedanstående åter-
bäring för Zejula.   

   

Zejula 70% återbäring 604 229 1,04 687 692 

Zejula 50% återbäring 562 942 1,04 640 703 

Zejula 30% återbäring 521 656 1,04 593 713 
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5 Subvention och prisnivåer i andra länder 

 

5.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien rekommenderar an-
vändning av Lynparza i kombination med bevacizumab efter första linjens platinumbaserad 
kemoterapi inom ramen för ”Cancer Drugs Fund”. 
 

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 bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara län-
der värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända in-
dikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
Tabell 9. Internationella prisuppgifter från företaget 

  
  

Figuren har belagts med sekretess 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 

Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna eller 
de närliggande strukturerna, äggledare (tuba) eller bukhinna (peritonaeum). Femårsöverlev-
nad vid FIGO stadium III-IV ovarialcancer ligger på cirka 19-42 procent.  
 
TLV bedömer svårighetsgraden för patienter med avancerad ovarialcancer som mycket hög då 
tillståndet för majoriteten är fortskridande och leder till en kort förväntad återstående livs-
längd med kraftigt försämrad livskvalitet för patienter som återfaller. 
 
Lynparza innehåller den aktiva substansen olaparib. Olaparib hämmar poly(ADP)-ribos poly-
meras (PARP)-enzymerna PARP-1, PARP-2 och PARP-3. 
 
Den aktuella indikationen för denna utvärdering avser Lynparza i kombination med bevaci-
zumab för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) 
höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett 
eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombinat-
ion med bevacizumab och vars cancer är associerad med en positiv status för defekt homolog 
rekombination (HRD) som definieras antingen av en BRCA1/2-mutation och/eller genomisk 
instabilitet. 
 
TLV bedömer, liksom företaget, att för patienter som ryms inom indikationen för Lyn-
parza+bevacizumab, utgör underhållsbehandling med enbart bevacizumab det mest relevanta 
jämförelsealternativet till underhållsbehandling med Lynparza+bevacizumab.  
 
Effekten och säkerheten av underhållsbehandling med Lynparza+bevacizumab, för patienter 
som ryms inom indikationen för kombinationsbehandlingen, har undersökts i fas III-studien 
PAOLA-1. Studiedata visar att underhållsbehandling med Lynparza+bevacizumab resulterar i 
kliniskt signifikant förlängning av progressionsfri överlevnad jämfört med enbart bevaci-
zumab. Data avseende total överlevnad är i dagsläget omogna och därmed osäkra, men antyder 
en trend till förmån för Lynparza+bevacizumab.   
 
Företaget har i en hälsoekonomisk analys jämfört Lynparza i kombination med bevacizumab 
med enbart bevacizumab. TLV bedömer att analysen behöver ändras avseende främst anta-
ganden om långsiktig effekt och kostnader för efterföljande behandling. Med det grundscena-
rio som TLV presenterar är kostnaden per vunnet QALY 550 000 kronor. Sammantaget 
bedömer TLV att kostnaden står i rimlig relation till nyttan med tanke på sjukdomens svårig-
hetsgrad. 
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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. 

 


