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Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva av de cancerformer som har
ursprung ur hjärnvävnad (hjärnparenkym).
TLV bedömer att sjukdomen har mycket hög svårighetsgrad. Medianöverlevnaden är
ungefär 15 månader från diagnos och färre än fem procent överlever i fem år.
Optune är avsedd för patienter med histologiskt bekräftat glioblastom. Denna
utvärdering avser Optune vid underhållsbehandling av nydiagnostiserade patienter
med glioblastom, tillsammans med temozolomid efter genomgången
standardbehandling med kemoradioterapi.
Optune bygger på tekniken tumor treating fields (TTFields). TTFields är alternerande
elektriska fält med intermediär frekvens och låg intensitet som hämmar celldelning
(mitos) av prolifierande celler.
TLV bedömer att det jämförelsealternativ företaget använt i sin kliniska studie,
behandling med enbart temozolomid, är ett relevant jämförelsealternativ.
Behandling med Optune och temozolomid har studerats på 695 patienter med
nydiagnostiserat glioblastom och jämförts mot behandling med enbart temozolomid i
en randomiserad, multicenter, öppen fas III-studie, benämnd EF-14.
Progressionsfri överlevnad från randomiseringen var 6,7 månader i median i gruppen
med Optune och temozolomid, jämfört med fyra månader i median i gruppen med
enbart temozolomid (HR1 0,63, p=0,00005).
Totalöverlevnad från randomiseringen var 20,9 månader i median i gruppen med
Optune och temozolomid jämfört med 16 månader i median i gruppen med enbart
temozolomid (HR 0,63; p=0,00006).
I gruppen med Optune och temozolomid överlevde 13 procent av patienterna i över
fem år, medan fem procent överlevde i gruppen med enbart temozolomid (p=0,0037).
Den längre totala överlevnaden med Optune var oberoende av patienternas ålder och
sjukdomsprognos.
Försämring av viktiga livskvalitetsparametrar, såsom smärta och bensvaghet, var
statistiskt signifikant fördröjda för patienter med Optune.
Milda till måttliga hudreaktioner under strömgivarna var de vanligaste
biverkningarna hos patienterna med Optune.
I beräkningarna av kostnadseffektiviteten utgår TLV och företaget från en
produktkostnad för Optune om 189 000 kronor per månad.
Företagets hälsoekonomiska modell bygger på finala femåriga effektdata från EF-14
som extrapoleras under en för patienten livslång tidshorisont med publicerade
epidemiologiska data.
Enligt företagets beräkningar är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY)
1,8 miljoner kronor när Optune har en månadskostnad om 189 000 kronor. TLV
bedömer att 2,1 miljoner kronor är en bättre estimering.
Trots att uppföljningstiden i den kliniska studien är lång finns det osäkerhet i
resultaten som främst har sin grund i ovissheten kring hur mycket längre patienterna
lever om de har fått Optune tillsammans med temozolomid jämfört med enbart
temozolomid samt osäkerhet om estimering av livskvaliteten i den kliniska studien.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för
utvärderingen förändras på ett avgörande sätt.
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1 Medicinskt underlag Optune
1.1 Glioblastom
I Europa diagnostiseras ungefär 27 000 personer per år med astrocytära tumörer, det vill
säga tumörer som uppkommer i hjärnans stjärnformade gliaceller (astrocyter). Incidensen
ökar med stigande ålder. Sjukdomen är vanligare i norra Europa, Storbritannien och Irland
än i södra och östra Europa och är 1,5 gånger vanligare hos män än hos kvinnor [3].
Glioblastom, även känt som astrocytom grad IV (WHO; [2]), utgör hälften av alla astrocytära
tumörer [3] och är den mest höggradiga astrocytära tumören. Den högre tumörgraden beror
främst på att tumörcellerna prolifierar snabbt, att den är heterogen (genetiska och
epigenetiska förändringar) samt att den växande tumören är aggressiv och infiltrerar
omkringliggande hjärnvävnad [3, 4].
Glioblastom kan uppkomma vid vilken ålder som helst, även i barndomen, men är ungefär
fem gånger så vanlig bland äldre patienter (över 65 år) än hos patienter mellan 20–65 år.
Glioblastom är vanligare hos den kaukasiska befolkningen än hos andra etniciteter [5]. I
Sverige drabbades år 2015 cirka 490 personer över 20 år av astrocytom III–IV [6]. Av dessa
diagnostiserades ungefär 400 med glioblastom (astrocytom grad IV) [7].
Man skiljer på primära och sekundära glioblastom. Primära glioblastom uppkommer utan
någon känd föregångare medan sekundära troligtvis föregås av en låggradig tumör [8].
Patienter med primärt glioblastom har oftare en sämre prognos än patienter med sekundärt
glioblastom. Glioblastom bildas vanligen i de cerebrala hemisfärerna och mindre sällan i
hjärnstammen och ryggmärgen. Beroende på var i hjärnan tumören är lokaliserad kan den ge
upphov till olika symptom såsom personlighetsförändringar, illamående, huvudvärk och
epilepsi. Försämringen sker ofta snabbt och kan resultera i sjunkande medvetenhetsgrad.
Glioblastom kan ha sitt ursprung i neurala stamceller, gliala prekursorceller eller i de mera
differentierade gliacellerna [4, 9-11]. Både den genetiska profilen i tumören samt ursprungscellen påverkar effekten av behandlingen [4]. Trots behandlingar med kirurgi, strålning och
kemoterapi så återkommer tumören vanligtvis inom nio månader efter initial behandling och
sjukdomen är i princip obotlig [12-15]. Överlevnaden är cirka 15 månader i median från
diagnos och färre än fem procent överlever i fem år [16].
Etiologin är till stor utsträckning oklar, men ökad incidens har rapporterats bland
jordbruksarbetare och personer som arbetar inom petrokemisk industri samt bland personer
som exponerats mot bland annat joniserad strålning, pesticider, vinylklorid och rökning [17].
Ungefär fem procent av de primära tumörerna tycks bero på genetiska sjukdomar såsom
neruofibromatos och Li-Fraumeni syndrom [1].

1.2

Medicinteknisk produkt: Optune

År 2011 godkändes Optune (tidigare NovoTTF™-100A System) av The U.S. Food and Drug
Administration (FDA) som monoterapi för behandling av recidiverat och progredierat
glioblastom i USA. FDA godkände 2015 att patienter med nydiagnostiserat glioblastom kan
behandlas med Optune tillsammans med temozolomid efter kirurgi samt erhållen standardbehandling. År 2016 godkände FDA den lättare (1,2 kg), andra generationens Optune.
I Europa CE-märktes andra generationens Optune 2015 och används främst i Tyskland,
Schweiz och Österrike. Behandling med Optune är också godkänd i Japan, Israel och
Australien. I Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, England och Frankrike behandlas enligt
Novocure GmbH (företaget) ett antal patienter med glioblastom enligt principen om
”compassionate use”.
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Användning av Optune
Optune är avsedd för patienter med histologiskt bekräftat glioblastom. Optune används för
underhållsbehandling av nydiagnostiserade patienter med supratentoriellt glioblastom
(glioblastom i storhjärnan) tillsammans med temozolomid efter genomgången maximal
resektion samt avslutad strålbehandling och konkomitant kemoterapi.
Optune kan även användas som monoterapi vid histologiskt eller radiologiskt bekräftat
recidiverande supratentoriellt glioblastom efter erhållen kemoterapi, som ett alternativ till
annan medicinsk behandling då kirurgi och strålning inte längre kan användas.
I detta underlag granskas Optune i kombination med temozolomid som underhållsbehandling hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom.
Verkningsmekanism
Optune bygger på tekniken tumor treating fields (TTFields) som är alternerande elektriska
fält med intermediär frekvens (100–300 kHz) och låg intensitet (1–3 V/cm). TTFields
hämmar celldelningen (mitosen) utan att påverka vilande, icke-prolifierande celler. TTFields
stör celldelningen genom att påverka bildandet av spoltrådar i metafasen och genom att
orsaka dielektroforetiska rörelser av intracellulära molekyler och organeller i telofasen, samt
störa fördelningen av intracellulära molekyler och organeller till dottercellerna. De celler som
lyckas dela på sig bildar dotterceller med felaktiga kromosomer, ett resultat som till slut leder
till celldöd [18-22].
Den optimala effektiva frekvensen är beroende av mottagarcellens storlek och elektrofysiska
egenskaper och kan därför variera beroende på vilken cancercell som ska behandlas.
Glioblastom behandlas med en frekvens på 200 kHz [23, 24]. Studier på isolerade celler har
även visat att TTFields kan hämma gliomacellernas migration och invasion [18].
Behandling
Optune är en medicinteknisk produkt som består av en bärbar generator (electric field
generator), fyra uppsättningar med nio strömgivande keramiska plattor vardera (transducer
arrays), strömfördelare, transformator, laddningsbart batteri och väska (Figur 1). Vid
behandling fästes de keramiska plattorna med lim och hydrogel på rakat och rent huvud. För
att erhålla optimalt elektriskt fält över tumören fästes de keramiska plattorna med ledning av
resultaten från magnetresonanstomografi (MRT) samt en mjukvara (NovoTal™ System).
Uppsättningarna med keramiska plattor är en engångsprodukt och behöver bytas ut minst
var fjärde dag. Patienten rekommenderas att bära Optune i mer än 18 timmar per dag [25].
Figur 1. Optune
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1.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer
Det finns ett nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg fastställt av
Regionala cancercentrum i samverkan år 2016. Enligt vårdprogrammet och klinisk expert är
kirurgi det första behandlingsalternativet vid alla primära hjärntumörer. Med kirurgi kan
diagnos säkerställas samtidigt som tumörbörda och symptom minskas. Eftersom glioblastom
har en infiltrativ spridning kan oftast inte hela tumören tas bort med kirurgi, varför postoperativ strål- och cytostatikabehandling är centrala delar av behandlingen. Strålbehandling
ges tillsammans med daglig peroral cytostatikabehandling (temozolomid) under sex veckor.
Efter avslutad strålbehandling ges temozolomid i fem dagar var fjärde vecka i sex cykler.
Detta är standardbehandling hos patienter med gott allmäntillstånd [12, 26]. För äldre
patienter (över 65 år) med sämre allmäntillstånd kan en kortare strålbehandling med en
annan fraktionering eller enbart cytostatikabehandling med temozolomid övervägas [27, 28].
Jämförelsealternativ
Företaget använder behandling med temozolomid som jämförelsealternativ i sin
hälsoekonomiska modell. Samma jämförelsealternativ används i den kliniska studie som
företaget hänvisar till.
TLV:s bedömning: Temozolomid är en standardbehandling enligt både TLV:s kliniska
experter och vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg [26]. Därför bedömer TLV,
liksom företaget, att behandling med enbart temozolomid är ett relevant jämförelsealternativ
till behandling med Optune i kombination med temozolomid.
Svårighetsgrad för tillståndet
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög då sjukdomstillståndet för den aktuella patientgruppen är progredierande, saknar praktiskt taget
möjlighet till bot och leder till en förkortad livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet.
Behandlingen är palliativ och syftar till att förlänga livet och minska symtombördan.

1.4 Klinisk effekt och säkerhet
Kliniska studier
Metod
Effekten och säkerheten av Optune i kombination med underhållande behandling med
temozolomid undersöktes i en öppen, multicenter-, randomiserad fas III-studie hos patienter
med nydiagnostiserat glioblastom som var progressionsfria efter avslutad kemoradioterapi
(konkomitant strål- och cytostatikabehandling).
Patienter som ingick i studien hade histologiskt bekräftat supratentoriellt glioblastom (grad
IV astrocytom), var progressionsfria efter genomgången operation eller biopsi samt hade
avslutat kemoterapi med temozolomid, var över 18 år gamla, hade en Karnofsky Performance
Status2 på 70 procent eller högre samt tillfredställande benmärgs-, lever- och njurfunktion.
Exklusionskriterier för deltagande i den kliniska studien var bland annat: tidig tumörprogression under radiokemoterapi (patienter med mycket dålig prognos), infratentorial
tumörlokalisation, påvisad ökat intrakraniellt tryck och grav komorbiditet.

Karnofsky Performance är en skala för mätning av en persons förmåga att utföra vanliga aktiviteter eller bedömning av en
patients lämplighet för viss behandling. En status om 70 % innebär att patienten kan ta hand om sig själv men har svårigheter
med dagliga aktiviteter.
2
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Totalt 695 patienter med nydiagnostiserat glioblastom från 83 olika centra i USA, Kanada,
Europa (Österrike, Tjeckien, Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien), Israel och
Sydkorea randomiserades (2:1) mellan juni 2009 och november 2014 till att få en av följande
behandlingar:
1) Optune (kontinuerligt i mer än 18 timmar per dag) tillsammans med temozolomid
(150–200 mg/m2 per dag i fem dagar var 28:e dag) (n=466).
2) Temozolomid enbart (n=229).
Mediantiden från diagnos till randomisering var 3,8 månader i båda grupperna. Grupperna
stratifierades utifrån resektionens utsträckning (biopsi, partiell resektion, total resektion) och
metyleringsstatus av MGMT-promotorn (metylerad, ometylerad, okänt). Patienter i gruppen
med Optune och temozolomid fick kontinuerlig TTFields på 200 kHz tillsammans med
underhållande temozolomid. Efter en inlärningsperiod på två till tre veckor kunde
patienterna själva sköta Optune och behövde inte mer än ett besök per månad av teknisk
personal för underhåll av utrustningen.
Vid tumörprogression erbjöds andra linjens kemoterapi enligt lokal praxis. I gruppen som
hade behandlats med Optune och temozolomid kunde behandling med Optune fortsätta till
den andra radiologiska progressionen eller tills klinisk försämring konstaterades i upp till
maximalt 24 månader. Patienter som ingick i studien fick månadsvis medicinsk uppföljning.
MRT genomfördes varannan månad tills en andra radiologisk progression noterades för alla
patienterna. Resultaten från MRT utvärderades för tumörrespons och tumörprogression av
två oberoende radiologer. Vid olika tolkningar granskades resultaten av en tredje oberoende
radiolog.
Biverkningar noterades upp till två månader efter avslutad behandling och följsamheten till
Optunebehandlingen samlades in elektroniskt varje månad.
Livskvaliteten bedömdes longitudinellt med EORTC QLQ-C30 med en hjärncancermodul
(BN-30), ett verktyg som utvecklats av European Organisation for Research and Treatment
of cancer brain tumor and radiotherapy groups, var tredje månad.
Primärt effektmått var progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) som
bedömdes av oberoende granskare. Sekundära effektmått var total överlevnad (overall
survival, OS) och livskvalitet. Alla analyser gjordes på intent to treat-populationen.
En förspecificerad interimanalys genomfördes efter att de 315 första patienterna
(210 patienter med Optune och temozolomid och 105 med enbart temozolomid) genomgått
en uppföljning minst 18 månader efter påbörjad behandling. En slutlig analys genomfördes
då alla 695 patienterna hade blivit uppföljda i minst 18 månader.
Interimanalyserna uppfyllde de uppsatta kraven för PFS och OS varför man beslöt att inte
inkludera fler patienter i studien (695 av initialt 700 planerade patienter ingick i studien). De
patienter som behandlats med enbart temozolomid erbjöds behandling med Optune. Vid
tidpunkten för publicering av den kliniska studien hade 35 patienter ifrån gruppen med
enbart temozolomid gått över till gruppen med Optune och temozolomid.
Patientkaraktäristikan var väl balanserad mellan de två behandlingsgrupperna (Tabell 1).
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Tabell 1. Översikt av patientkaraktäristika från studien (n=695)

Medelvärdet av behandlingslängden med temozolomid var samma för de båda grupperna,
7,2 månader. Behandlingsdurationen med Optune var i genomsnitt 8,2 månader. Medicinsk
uppföljning var 40 månader i median.
Tre fjärdedelar av patienterna som behandlades med Optune använde utrustningen i snitt i
18 timmar eller mer per dag.
Resultat
Interimsdata är publicerade i en vetenskaplig tidskrift [29]. Resultaten som beskrivs i detta
underlag kommer från nyligen publicerade abstracts och konferenspresentationer, samt från
företaget. Dessa uppdaterade data för alla 695 patienter presenteras för PFS, OS och
livskvalitet.
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Median PFS från randomisering var 6,7 månader (95 % KI, 6,1–8,1) i gruppen med Optune
och temozolomid, jämfört med 4,0 månader (95 % KI, 3,8–4,4) i gruppen med enbart
temozolomid (HR 0,63, p=0,00005; Figur 2) [30].
Figur 2. Progressionsfri överlevnad

Median OS från randomisering var 20,9 månader i gruppen med Optune och temozolomid
jämfört med 16 månader i gruppen med enbart temozolomid (HR 0,63 (KI 0,53–0,76;
p=0,00006; Figur 3) [30].
Figur 3. Total överlevnad
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I gruppen som behandlades med Optune och temozolomid överlevde 43 procent
(KI 39―48 %) av patienterna tidpunkten två år från diagnos, jämfört med 31 procent
(KI 25―38 %) i gruppen som behandlats med enbart temozolomid (p=0,0008). Av de
patienter som behandlats med Optune och temozolomid överlevde 13 procent (KI 9–18 %)
tidpunkten fem år från diagnos, jämfört med fem procent (KI 2―11 %) i gruppen som
behandlats med enbart temozolomid (p=0,0037; [30]). Optune hade en effekt på alla
subgrupper som behandlats, även på de patienter som hade sämst prognos. Patienter som
använde Optune i 18 timmar per dag eller mera överlevde signifikant längre än de som
använde den en kortare tid [30, 31].
Den totala överlevnaden var bättre hos alla patienter som behandlats med Optune och
temozolomid oberoende av ålder. Medianöverlevnaden hos patienterna som var under 65 år
var 21,6 månader i gruppen med Optune och temozolomid jämfört med 17,1 månader i
gruppen med enbart temozolomid. Bland de patienter som var över 65 år var OS
16,0 månader i median i gruppen med Optune och temozolomid jämfört med 10,9 månader i
median i gruppen med enbart temozolomid (Figur 4) [31].
MGMT (O6-metylguanin-DNA-metyltransferease) är en kliniskt relevant markör. Patienter
vars tumörer har metylerad promotor för MGMT-genen har generellt en bättre prognos och
svarar bättre på alkylerande cytostatika (exempelvis temozolomid) jämfört med tumörer med
en icke-metylerad promotor [32]. I den kliniska studien hade 41 procent av patienterna
metylerad MGMT-promotor. Bland de patienter som hade en metylerad MGMT-promotor
var den totala överlevnaden 31,6 månader i median i gruppen med Optune och temozolomid
jämfört med 21,2 månader i median i gruppen med enbart temozolomid. Hos de patienter
som hade en ometylerad MGMT-promotor var den totala överlevnaden 16,9 månader i
median i gruppen med Optune och temozolomid jämfört med 14,7 månader i median i
gruppen med enbart temozolomid (Figur 4) [31].
Figur 4. Hasardkvoter för olika subgrupper

Fler patienter med Optune och temozolomid rapporterade stabila eller förbättrade
skattningspoäng vad gäller allmän hälsa, smärta, fysik och bensvaghet (alla p≤0,01), medan
arean under kurvan för förbättring och stabilitet över tid inte skiljde sig statistiskt signifikant
mellan grupperna. Överlevnad utan försämring (deterioration-free survival) var längre med
Optune och temozolomid vad gäller allmän hälsa, fysisk och emotionell funktion, smärta och
bensvaghet (alla p≤0,01). Tiden till försämring (time to deterioration) var kortare för kliande
hud och längre för smärta (båda p≤0,001) i gruppen med Optune och temozolomid [33].
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Oönskade händelser i den kliniska studien
Biverkningarna som rapporterats i den publicerade interimanalysen var snarlika i de båda
behandlingsgrupperna. Behandling med Optune som tillägg till behandling med enbart
temozolomid ledde inte till att patienterna erhöll signifikant flera biverkningar. Den
övergripande incidensen och svårighetsgraden av biverkningarna var liknande i de båda
grupperna, undantaget fler hudreaktioner under strömgivarna hos de patienter som
behandlats med Optune och temozolomid. Milda till måttliga (grad 1―2) hudreaktioner sågs
hos 43 procent av patienterna och allvarliga (grad 3―4) hudreaktioner hos två procent av
patienterna. Mild ångest, förvirring, insomnia och huvudvärk rapporterades i huvudsak
under de tre första behandlingsmånaderna oftare av patienter som behandlats med Optune
och temozolomid än av de som behandlats med enbart temozolomid. Incidensen av kramper
var nästan identisk i de två grupperna [29].
Sammanfattning
Sammanfattningsvis visade de slutgiltiga resultaten av den kliniska studien statistiskt
signifikant längre PFS på 2,7 månader i median hos patienter som behandlats med Optune
tillsammans med temozolomid jämfört med patienter med enbart temozolomid samt
statistiskt signifikant längre OS på 4,9 månader i median i gruppen som behandlats med
Optune i kombination med temozolomid jämfört med gruppen som behandlats med enbart
temozolomid. Patienter som behandlats med Optune och temozolomid hade en statistiskt
signifikant förlängd tid till försämring för livskvalitetsparametrar såsom smärta och
bensvaghet jämfört med patienter med enbart temozolomid.
TLV:s bedömning: Patientkaraktäristikan var välbalanserad mellan de två behandlingsgrupperna. Medianåldern för patienterna som ingick i studien var 56 år (spann 19–83 år).
Enligt TLV:s experter är medianåldern för diagnos av glioblastom vanligen omkring 60–64
år. Då en del av de äldsta patienterna inte kommer i fråga för aktiv standardterapi och de
som erbjuds standardbehandling (motsvarande temozolomidgruppen i studien) idag är
generellt yngre än medianåldern för glioblastomdiagnos och är i bra allmäntillstånd så är
56 år ett rimligt antagande för genomsnittlig ålder i klinisk praxis för behandling med
Optune.
Studien är designad som en öppen studie. Det ger en viss osäkerhet i estimeringen av ökad
livskvalitet hos patienter som behandlats med Optune och temozolomid. Troligtvis har det
dock inte påverkat den påvisade överlevnadsvinsten eftersom dessa har mätts av oberoende
granskare utan kännedom om patienternas behandling. Det är en svaghet i studien att inga
nyttovikter redovisas.
TLV, liksom TLV:s kliniska experter, anser att evidensen ifrån den kliniska studien ser
övertygande ut samt att överlevnadsvinsten som redovisas i studien är kliniskt relevant.
Bedömningen i underlaget bygger dock på en enskild klinisk studie samt på abstracts.
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2 Hälsoekonomi
Företaget har gjort en hälsoekonomisk analys där Optune och temozolomid jämförs med
enbart temozolomid hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom i termer av kostnader
och hälsoeffekter.
Modellens tre tillstånd är stabil sjukdom, progression och död. Patienterna antas i
utgångsläget vara 56 år och ha en stabil sjukdom. Modellen har en livslång tidshorisont eller
som mest 40 år.
TLV:s bedömning: TLV har inga invändningar mot modellstrukturen.
Enligt TLV:s kliniska experter är åldern på patienterna i den kliniska studien representativ
för de patienter som kan erbjudas Optune i Sverige.
TLV har identifierat en företagsoberoende publicerad kostnadseffektanalys av Optune och
temozolomid jämfört med enbart temozolomid [34]. TLV finner att företagets analys är mer
relevant främst utifrån att den oberoende publicerade analysen inte har tillgång till
patientdata. Den publicerade artikeln utgår från medianöverlevnad och antar konstant risk
medan företagets analys använder all information i överlevnadskurvorna och därutöver
information från externa data.

2.1 Effektmått
Klinisk effekt
På grund av den långa uppföljningstiden i den kliniska studien (fem år) och sjukdomens
svårighetsgrad har nästan alla patienter progredierat och avlidit inom uppföljningstidens
ram. Företaget har valt att inom uppföljningstidens ram inte använda någon annan modell
än Kaplan-Meier.
Extrapolering av PFS är baserad på en Weibullfunktion som använder data från år 2 och
framåt för att förutsäga det framtida förloppet.
Figur 5. PFS enligt Kaplan-Meier och företagets extrapolering
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Vid extrapolering av OS använder företaget för perioden år 5–15 en publicerad extern studie
som undersöker sannolikheten att överleva glioblastom vid år 10 givet att man var vid liv år 5
samt vid år 15 givet att man var vid liv år 10 [35]. Av de som levde efter fem år levde 70
procent även år 10. Av de som levde efter tio år levde 84 procent år 15. Datamaterialet
kommer från den amerikanska databasen SEER (Surveillance, Epidemiology, and End
Results). De som fortfarande lever efter 15 år antas ha samma mortalitet som
normalbefolkningen i USA.
Det antas inte vara någon skillnad mellan behandlingsgrupperna vad avser sannolikheten att
vid ett visst tillfälle avlida i den extrapolerade fasen.
Som ett stöd för extrapoleringen åberopar företaget en annan publikation med data från
SEER enligt vilken den tioåriga överlevnaden i glioblastom efter diagnos var 2,6 procent [15].
Det resultatet är i linje med företagets extrapolering av monoterapiarmen för temozolomid.
Ytterligare en publikation ger liknande resultat som i företagets extrapolering i ett nioårigt
perspektiv [36].
Figur 6. OS enligt Kaplan-Meier och företagets extrapolering
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TLV:s bedömning: Det är en styrka för analysen att data är mogna. De externa data som
företaget anför för extrapolering av överlevnad är relevanta.
TLV bedömer att företagets antagande att mortaliteten efter fem år är lika hög oavsett om
man har behandlats med Optune eller inte är rimligt. Det finns dock skäl att ifrågasätta
företagets antagande om att det finns fler överlevande bland dem som har behandlats med
Optune så långt fram i tiden som antas i extrapoleringen. TLV:s kliniska experter anser att
tidshorisonten är för lång. TLV bedömer därför att det inte finns grund för att i den
hälsoekonomiska analysen använda en tidshorisont som är längre än 20 år.

Hälsorelaterad livskvalitet
Det finns två nyttovikter i modellen och de är kopplade till modellens stadier, stabil sjukdom
0,85 och progression 0,73. Företaget anger att de är hämtade från en brittisk kostnadsnyttoanalys av karmustinimplantat och temozolomid [37] med standard gamble som metod bland
36 representanter för den brittiska allmänheten.
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TLV:s bedömning: De tre övriga kostnadsnyttoanalyser [38-40] med QALY som
effektmått som har gjorts inom området glioblastom för olika läkemedel sedan år 2007 har
för sina nyttovikter använt dem från Garside et al (2007) [37].
Nyttovikterna från Garside et al (2007) [37] har sina begränsningar i det få antal personer
som ingår i undersökningen. I brist på alternativa nyttovikter är detta dock det bästa som
finns tillgängligt.

2.2 Kostnader och resursutnyttjande
Alla kostnadsuppgifter är av företaget angivna i USD. Sedan oktober 2016 har dollarns värde
legat runt 9 kronor [41]. TLV har därför multiplicerat alla uppgifter i USD med 9.
Kostnader för läkemedlet
Utvärderingen utgår från att Optune per patient kostar 189 000 kronor i månaden. I den
kliniska studien var den genomsnittliga behandlingsdurationen 8,2 månader. Kostnad utgår
inte för längre tid än den exakta användningstiden.
Temozolomid kostar i företagets analys 24 500 kronor per månad med en genomsnittlig
behandlingsduration om 7,2 månader i båda behandlingsgrupperna.
Vårdkostnader och resursutnyttjande
Kostnaderna för övriga vårdinsatser i det progressionsfria eller progredierade tillståndet är
hämtade från kanadensiska journaldata som samlades in för en kostnadseffektivitetsstudie
om temozolomid [42]. Enhetskostnaderna är från USA.
Tabell 2. Kostnader för vårdinsatser i den hälsoekonomiska modellen

Progressionsfri
Läkarbesök
MRT
Datortomografi
Sjukhusinläggning
Efter progression
Läkarbesök
MRT
Datortomografi
Sjukhusinläggning
-palliativ
-intensivvård
-annan

Antal per 3månadersperiod

Enhetskostnad,
SEK

1
0,3
0,1
0,2

970
3 420
1 740
940

0,4
0,2
0,1

1 310
3 420
1 740

0,5
0,05
1,1

48 340
2 500/timme
940

Kostnader för behandling av biverkningar av minst grad 3 ingår i modellen.
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TLV:s bedömning: Till följd av generisk konkurrens är kostnaden för temozolomid
betydligt lägre än den av företaget antagna. Det har dock ingen betydelse för
kostnadseffektivitetsresultaten, eftersom temozolomid används lika länge i de båda
behandlingsgrupperna.
TLV bedömer efter synpunkter från TLV:s kliniska experter att antalet läkarbesök ska
justeras upp till ett besök varannan månad och att antalet MRT ska justeras upp till en per tre
månader. Även kostnaden för läkarbesök ska justeras upp (2 476 kr) [43]. Det har dock liten
inverkan på kostnad per vunnet QALY.
Kostnader för pedagogiskt och tekniskt stöd kring produkten ingår inte explicit i den
hälsoekonomiska modellen. Det får därför förutsättas att företaget inkluderar det i
produktkostnaden.
Indirekta kostnader
Inga indirekta kostnader ingår i modellen.
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3 Resultat
Enligt TLV:s bedömning är den bästa uppskattningen av kostnaden per vunnet QALY för
behandling med Optune och temozolomid jämfört med enbart temozolomid, vid den aktuella
läkemedelskostnaden, 2 100 000 kronor för hela patientpopulationen.

3.1 Företagets grundscenario
Resultatet i företagets grundscenario
Tabell 3. Resultat i företagets grundscenario, årlig diskontering 3 procent

Kostnad Optune och
1 750 365
temozolomid
Övriga sjukvårdskostnader 334 287
Kostnader, totalt
2 084 652

178 974

Ökning/
minskning
1 571 031

205 848
384 822

128 439
1 699 830

Levnadsår
Kvalitetsjusterade
levnadsår (QALYs)

2,09
1,61

1,25
0,95

Optune+temozolomid Temozolomid

3,34
2,57

Kostnad per vunnet levnadsår för Optune
Kostnad per vunnet QALY för Optune

1 355 742
1 782 288

Företagets känslighetsanalyser
Företaget har gjort många känslighetsanalyser. De som påverkar kostnaden per QALY mest
redovisas i tabellen nedan (tabell 4).
Tabell 4. Företagets känslighetsanalyser

Känslighetsanalyser (antagande i
företagets grundscenario)
Behandlingstid
6,6 månader
Optune (8,2
9,8 månader
månader)
Nyttovikt
0,59
progression (0,76)
0,88
Sannolikhet att
överleva vid år 10,
givet överlevnad
vid år 5 (70,4 %)
Sannolikhet att
överleva vid år 15,
givet överlevnad
vid år 10 (84 %)
Nyttovikt PFS
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Kostnad/QALY
1 445 805
2 140 596
2 081 556
1 558 260

56 %

1 967 040

84 %

1 633 959

67 %

1 899 801

100 %

1 685 601

0,68

1 888 479

1

1 696 401

13

3.2 TLV:s grundscenario
I huvudsak delar TLV företagets bedömning kring vilka antaganden som bör göras i
grundscenariot. På följande punkter gör TLV en annan bedömning.
•

Tidshorisont 20 år

•

Högre kostnader för läkarbesök samt mer frekventa läkarbesök och MRT

•

Lägre kostnad för temozolomid

Jämfört med företagets grundscenario innebär det att den estimerade hälsovinsten med
Optune minskar något samtidigt som kostnaderna ökar marginellt. Sammantaget innebär det
en ökning av kostnaden per QALY i företagets hälsoekonomiska modell från företagets
grundscenario till 2 100 000 kr.
TLV:s känslighetsanalyser
TLV vill i känslighetsanalys belysa hur kostnaden per QALY förändras om överlevnadskurvorna (OS) för de båda behandlingsalternativen sammanfaller efter tio år genom att
förkorta tidshorisonten. Även i vilken utsträckning resultatet förändras med lägre nyttovikter
belyses i känslighetsanalys (tabell 5).
Tabell 5. TLV:s känslighetsanalyser

Känslighetsanalyser

Kostnad/QALY

Kortare
tidshorisont
Nyttovikter -10 %

10 år

2 910 000

stabil sjukdom 0,765
progression 0,66

2 330 000

Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
Se Figur 7.
Figur 7. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
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Osäkerhet i resultaten
TLV bedömer osäkerheten i modellen som medelhög.
Uppföljningstiden i den kliniska studien är lång, men det finns ändå en period av
dataextrapolering.
Vidare är studien öppen. Det innebär ett visst mått av osäkerhet kring den kliniska effekten
som TLV dock bedömer vara hanterbar eftersom osäkerheten främst gäller livskvaliteten och
rimligen inte har påverkat den påvisade överlevnadsvinsten.

3.3 Budgetpåverkan
Företaget bedömer att vid fullskalig försäljning får 74 nya patienter per år behandling med
Optune. Vid priset 189 000 kronor per månad innebär det vid 8,2 månaders användning en
total årlig kostnad för Optune om 114 miljoner kronor.
En av TLV:s kliniska experter anser att patientgruppen som kan erbjudas behandling med
Optune är betydligt mindre än det företaget estimerar, eftersom äldre och skörare patienter
erbjuds annan behandling än den som innefattar Optune. En andra klinisk expert anser att
antalet patienter som kan komma att erbjudas Optune kan vara flera än vad företaget
uppskattar om inte användningen av Optune regleras strikt i behandlingsriktlinjer, då det
kan uppstå önskemål om att använda Optune även vid tumörprogression/recidiv.

4 Utvärdering från myndigheter i andra länder
TLV har inte hittat någon utvärdering från någon utländsk myndighet som innefattar både
kostnader och effekter.
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