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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
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 

• Familjär kylomikronemi, Familial chylomicronaemia syndrome (FCS) är en sällsynt ge-
netisk metabolisk sjukdom som orsakas av mutationer i generna som kodar för aktivitet 
av enzymet lipoproteinlipas (LPL). FCS kännetecknas av höga nivåer av triglycerider 
(TG) i plasma och en ökad uppbyggnad av kylomikroner (lipoproteinpartiklar ansva-
riga för att transportera fett från tarmen till resten av kroppen). Symtomen inkluderar 
upprepade anfall av svår buksmärta, oförutsägbara och återkommande anfall av akut 
pankreatit (AP), förstoring av lever och mjälte samt orkeslöshet. AP är ett livshotande 
tillstånd för vilket intensivvård kan behövas. Upprepade attacker av AP kan leda till 
kronisk pankreatit (KP). Diabetes kan utvecklas till följd av pankreatit. 

• Waylivra är en förfylld spruta med injektionsvätska avsedd för subkutan injektion och 
är indicerat som ett tillägg till kostterapi för vuxna patienter med genetiskt bekräftad 
FCS och hög risk för pankreatit, när diet och triglyceridsänkande behandling inte har 
haft tillräcklig effekt.  

• Waylivra innehåller den aktiva substansen volanesorsen, som inaktiverar en gen vilket 
leder till att TG kan metaboliseras oberoende av LPL. 

• TLV bedömer, i enighet med företaget, att inget tillägg till standardbehandling med 
anpassad fettreducerad diet och triglyceridsänkande terapi är relevant jämförelsealter-
nativ till behandling med Waylivra.  

• TLV bedömer att behandling med volanesorsen i studierna leder till en statistiskt sig-
nifikant och kliniskt meningsfull reduktion av TG-nivåerna jämfört med placebo, eller 
inget tillägg till standardbehandling, för patienter med FCS.  Avseende volanesorsens 
effekt på magsmärta och risken för AP bedömer TLV att ingen statistiskt signifikant 
effektfördel kunnat påvisas. Dock är det inte Waylivras godkända dosering som utvär-
derats i studien utan en tätare veckovis dosering under hela studietiden.  

• TLV bedömer att omfattningen av effekt och långtidseffekt av behandling med vo-
lanesorsen vid den godkända doseringen enligt produktresumén är osäkra då den god-
kända doseringen inte har utvärderats i den kliniska studien APPROACH.  

• TLV bedömer att behandling med volanesorsen leder till en ökad risk för oönskade 
händelser vilket begränsar möjligheterna för långtidsbehandling för en stor del av pa-
tienterna. 

• Det finns ingen tydlig definition av vad hög risk för pankreatit innebär och förskrivare 
kommer troligtvis att ha olika tolkningar. Patienter med FCS har höga TG-nivåer och 
bedöms ha en förhöjd risk för AP då förhöjda TG-nivåer har visats bidra till en ökad 
risk.  

• Företaget har kommit in med en kostnadsnyttoanalys där behandling med Waylivra i 
tillägg till standardbehandling jämförs med inget tillägg till standardbehandling för pa-
tienter med FCS och hög risk för pankreatit. Enligt företagets beräkningar uppgår kost-
naden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) till [---------------------------]. 

• Priset för Waylivra som används i den hälsoekonomiska analysen är [---------] kronor 
per injektion (en förfylld spruta) detta ger upphov till årsbehandlingskostnad på [-----
----]miljoner kronor per patient.  

• Osäkerheten i resultaten bedöms vara mycket hög och ligger främst i att det inte finns 
några data för långsiktiga effekter på TG-nivåer av behandling med Waylivra enligt 
godkänd dosering i produktresumén. 
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• Vidare är påverkan av uteblivna doser, Waylivras påverkan på frekvensen av AP och 
företagets antaganden om livskvalitetsvikter parametrar med mycket höga osäker-
heter. Även företagets definition av hög risk för pankreatit bidrar med osäkerheter i 
resultatet då den inte är kliniskt vedertagen. 

• TLV justerar ett antal antaganden i företagets grundscenario i kostnadsnyttoanalysen 
då det råder stora osäkerheter kring flera antaganden. I TLV:s analys uppgår kostna-
den per vunnet QALY till cirka 7,6 miljoner kronor. 

• Sammantaget bedömer TLV att det finns mycket stora osäkerheter med den kliniska 
evidens som företaget har inkluderat i den hälsoekonomiska analysen. 

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 Bakgrund 

TLV gjorde en förstudie av Waylivra på rådet för nya terapier, NT-rådets initiativ år 2018. NT-
rådet utsåg Waylivra till nationell samverkan den 17 oktober 2018, vilket betyder att läkemed-
let ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekom-
mendation till regionerna om dess användning. 
NT-rådets motivering för denna utredning: ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk 
värdering. 
Under tiden utredning pågår rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med använd-
ning av Waylivra.  

2 Medicinskt underlag  

2.1 Familjär kylomikronemi 

Familjär kylomikronemi, FCS (familial chylomikronemia syndrome), är en allvarlig och ovan-
lig, genetisk sjukdom med en prevalens mellan 1:100,000 till 1:1,000,000 [1].  FCS karaktäri-
seras av bestående extremt höga värden av faste-triglycerider, TG. Patienter med FCS har TG-
nivåer>10 mmol/l1 med stark ökning efter måltid. TG finns främst i kylomikroner2. Förhöjda 
nivåer av Kylomikroner, Kylomikronemi, orsakar reducerat flöde i kapillärerna och påverkar 
därigenom flera organsystem såsom det centrala nervsystemet, muskuloskeletala systemet och 
det gastrointestinala systemet vilket resulterar i kognitiv nedsättning samt muskel-, led- re-
spektive magsmärtor [2]. FCS är inte associerat med en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom 
[1].  
 
Hos friska individer äntrar TG från födan till cirkulationen i formen av kylomikroner, vilka 
snabbt bryts ner av lipoproteinlipas (LPL), med assistans av co-faktorerna, apolipoprotein C-
11 och Apo AV samt ett lipoproteinbindande protein GP1HBP1. Frånvaro eller nedsatt funktion 
av någon av dessa resulterar i förlängt kvarvarande och förhöjd mängd av serum kylomikroner 
[3].  
 
FCS orsakas av nedsatt funktion hos- eller total avsaknad av lipoproteinlipas (LPL). vilket är 
ett enzym som katalyserar nedbrytning av TG i kylomikronerna i plasma. Patienter med FCS 
har ärftliga mutationer i generna som kodar för LPL, detta leder till en begränsad eller reduce-
rad funktion hos enzymet. Dessa defekter är vanligtvis mutationer i generna som kodar för 
LPL:s funktionalitet exempelvis APOC2, APOA5, LMF-1 och GPIHBP1 [4].  
 
Kliniska symtom för FCS är eruptiva xantom3, lipemia retinalis4, neurokognitiva effekter 
såsom minnesstörningar, koncentrationssvårigheter och hörselpåverkan men även förstoring 
av lever och mjälte [4]. Patienter med FCS upplever frekventa manifestationer som påverkar 
livskvaliteten såsom oro och depression men även fysiska nedsättningar såsom magsmärtor, 
fettrik avföring, uppblåsthet och orkeslöshet, dessa manifestationer inträffar frekvent, för vissa 
individer dagligen, med måttlig till väldigt allvarlig magnitud [4]. De strikta dietrestriktion-
erna som utgör en del av behandlingen är ofta utmanande och socialt begränsande för patien-
terna [5]. 
 
I behandlingsriktlinjer från European society of cardiology och European Atherosclerosis so-
ciety från 2011 beskrivs att en av de stora kliniska riskerna med kraftigt förhöjda TG-nivåer är 
ökad risk för akut pankreatit, AP Risken för AP ökar signifikant med ett TG som överstiger 10 
mmol/L. Därför är åtgärder som förebygger AP obligatoriska för patienter med förhöjda TG-

 
1  Gränsen för vad som är en önskvärd nivå av brukar vara omkring < 1,7 mmol/l enligt europeiska riktlinjer https://www.prak-
tiskmedicin.se/sjukdomar/hyperlipidemi-hyperkolesterolemi-dyslipidem/     
2 Kylomikroner = En typ av lipoproteiner som bär kostkolesterol och triglycerider från tunntarmen ut till kroppsvävnaderna 
3 Eruptiva xanthom=små, ofarliga ansamlingar av fett/kolesteroli huden  
4 Lipemia retinalis= påverkan på blodkärl i retina 

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/hyperlipidemi-hyperkolesterolemi-dyslipidem/
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/hyperlipidemi-hyperkolesterolemi-dyslipidem/
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nivåer. Patienter med FCS kan utveckla AP även när deras TG-koncentrationer ligger mellan 
5-10 mmol/L [6]. Studieresultat visar att patienter med FCS har en 360 gånger högre risk för 
akut pankreatit (AP) jämfört med patienter med normala TG-nivåer [7].  

Omkring 65–80 procent av patienterna med FCS kommer att uppleva minst en episod av AP, 
medan majoriteten upplever återkommande episoder med potentiell dödlighet och andra sig-
nifikanta komplikationer. 

 Komplikationer till FCS 

Akut pankreatit 
Reducerat kapillärt blodflöde i pankreas, bukspottskörteln, kan leda till inflammatoriska för-
ändringar som inducerar AP, med allvarliga och återkommande magsmärtor. AP kan vara död-
lig eller leda till skada på pankreas. Dessa skador kan i sin tur leda till återkommande AP, 
pankreatogen, ofta insulinberoende diabetes samt permanent pankreasinsufficiens med med-
följande komplikationer såsom cellnekros, sepsis och multipel organsvikt [4]. Mortaliteten i 
AP hos patienter med FCS uppskattas till omkring sex procent enligt företaget [8] vilket be-
kräftas av TLV:s anlitade expert. 
 
AP är oftast självbegränsande och i merparten av fallen avtar den inflammatoriska processen 
spontant inom loppet av tre till fem dagar, medan 10–20 procent får ett mer allvarligt förlopp, 
som kräver stora sjukvårdsresurser. Detta beror vanligtvis på en ansamling av nekrotisk väv-
nad. Denna vävnad kan sedan utgöra grund för en steril inflammatorisk reaktion men kan 
också leda till en av tarmbakterier orsakad infektion. Om detta inträffar så sker det vanligtvis 
inom ca 2 veckor efter insjuknandet. Symtom vid AP är snabbt stegrande smärta i den övre 
delen av buken, utstrålning till ryggen (detta är vanligare vid svår pankreatit), illamående, 
kräkningar, bristande aktivitet i tarmen, något förhöjd kroppstemperatur samt olika grader av 
cirkulatorisk påverkan5.  
 
Även om de flesta anfall är ganska milda finns det en undergrupp av patienter med svårare AP 
där dödligheten kan vara upp till 30 procent. De vanligaste orsakerna till AP är gallstenssjuk-
dom eller alkohol. Hypertriglyceridemi (HTG) en välkänd orsak till AP [9]. Den exakta mek-
anismen är inte kartlagd men hypotetiskt skulle den kunna vara relaterad till ackumulering av 
fria fettsyror vilka tros vara direkt toxiska mot cellerna i pankreas. De fria fettsyrorna kan leda 
till ett reducerat kapillärt blodflöde vilket också skulle kunna vara en bidragande faktor [2]. 
Risken för att utveckla AP stiger signifikant med TG-nivåer över 10 mmol/L med en väldigt 
hög absolut risk när nivåerna överstigit 20 mmol/L. TG-nivåer över 8,5 mmol/L (750 mg/dl) 
representerar ett tröskelvärde vid vilket kylomikroner börjar ansamlas [10]. AP relaterad till 
förhöjda TG-nivåer tenderar att bli allvarligare än AP till följd av annan orsak. En studie visade 
en högre (8%) mortalitet till följd av AP för patienter med TG-nivåer >11,3 mmol/L jämfört 
med patienter med lägre TG-nivåer (3%) <1,7 mmol/L [11]. 
 
Långsiktiga komplikationer till följd av AP kan inkludera kronisk pankreatit, pankreatogen di-
abetes (typ 3c) och bukspottkörtelinsufficiens, med åtföljande komplikationer samt hepa-
tosplenomegali6 [2]. 
 
Kronisk pankreatit 
Kronisk pankreatit, KP, karaktäriseras av en fortgående och icke reversibel inflammat-
ion/fibrosbildning i pankreas. Konsekvenserna blir en gradvis bindvävsomvandling av körtel-
vävnaden som vidare leder till undergång av både enzymbildande och senare även de 
insulinbildande pankreascellerna.  Processen, vars bakomliggande orsaker är ofullständigt 
kända, leder så småningom till en permanent nedsättning av pankreasfunktionen. 

 
5 Akut pankreatit https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=873 Gallstenspankreatit https://www.internetmedi-
cin.se/page.aspx?id=502  
6 Hepatosplenomegali = en samtidig förstoring av lever och mjälte  

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=873
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=502
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=502
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Mortaliteten hos patienter med KP har studerats i olika fall-kontroll studier, vilka indikerar på 
en 3,5-5 gånger ökad mortalitetsrisk [12]. 
 
Enligt TLV:s anlitade kliniska expert anses AP sannolikt kunna leda till KP. Patienter med KP 
har ett kroniskt smärttillstånd som kan vara invalidiserande. Risken för utveckling av KP efter 
episoder av akut pankreatit på grund av hypertriglyceridemi, HTG är okänd. 

2.2  Läkemedlet 

Waylivra innehåller den aktiva substansen volanesorsen och godkändes via den centrala pro-
ceduren den 5 maj 2019. Läkemedlet fick särläkemedelsstatus av Europeiska kommissionen 
för behandling av FCS den 19 februari 2014. Europeiska kommissionen gav Waylivra ett vill-
korat godkännande för försäljning. Villkoret innebär att företaget som marknadsför Waylivra 
ska genomföra och lämna in resultaten från en registerbaserad studie för att kunna utvärdera 
säkerheten för Waylivra med avseende på risken för trombocytopeni och blödning (inklusive 
händelsefrekvens, allvarlighetsgrad och utfall) hos patienter med FCS som behandlas enligt 
dosrekommendationerna och dosalgoritmen, samt undersöka följsamheten vad gäller kontroll 
av trombocytnivåer och behov av dosjustering.  
 
Företaget planerar lansering av Waylivra i Sverige under våren 2020. 

 Indikation 

Waylivra är indicerat som ett tillägg till kostterapi för vuxna patienter med genetiskt bekräftad 
familjär kylomikronemi (FCS, familial chylomicronemia syndrome) och hög risk för pankrea-
tit, när diet och triglyceridsänkande behandling inte har haft tillräcklig effekt.  
 
Företagets kommentar till tolkningen av indikationen hög risk för pankreatit: 
Enligt EPAR finns det ingen ytterligare vägledning om hur man definierar hög risk för pank-
reatit. Enligt kliniska experter och litteratur bör ihållande, högt förhöjda triglyceridnivåer, ge-
netiskt driven triglyceridhöjning och/eller tidigare akut pankreatit betraktas som viktiga 
riskfaktorer för pankreatit. 
 
I den ekonomiska modellen definierar företaget ”hög risk” som alla patienter som haft en AP. 
Denna definition är i linje med utlåtande från företagets kliniska expert. Enligt TLV:s kliniska 
expert med erfarenhet av att behandla patienter med FCS kan hög risk för pankreatit definieras 
som en säkerställd akut pankreatit under de senaste fem åren. 
 
TLV diskussion 
Det finns ingen tydlig definition av vad hög risk för pankreatit innebär och förskrivare kommer 
troligtvis att ha olika tolkningar. Patienter med FCS har höga TG-nivåer och bedöms ha en 
förhöjd risk för AP då förhöjda TG-nivåer har visats bidra till en ökad risk [1].  

 Verkningsmekanism 

Volanesorsen är en antisens-oligonukleotid7 som hämmar bildningen av proteinet apoC-III 
som har till uppgift att hämma nedbrytningen av triglycerider, kylomikroner och andra trigly-
ceridrika lipoproteiner. Volanesorsen binder till generna som kodar för apoC-III, vilket leder 
till att apoC-III inte bildas. Detta möjliggör metabolism av triglycerider via en LPL-oberoende 
bana. 
 

 
7 antisens-oligonukleotid= När den genetiska sekvensen för en viss gen är känd för att orsaka sjukdom är det möjligt att syntetisera 
en sträng av nukleinsyra som binder till messenger-RNA (mRNA) producerat av den genen som orsakar sjukdomen. Detta leder 
till att genen inaktiveras den och ”stängs av”. 
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2.3 Dosering/administrering 

Rekommenderad startdos är 285 mg i, en förfylld spruta, som injiceras subkutant en gång i 
veckan i tre månader. Efter tre månader ska dosfrekvensen reduceras till 285 mg varannan 
vecka. 
 
Behandling ska avbrytas hos patienter med en <25 procents sänkning i serumtriglycerider eller 
som inte uppnår serumtriglycerider under 22,6 mmol/L efter tre månader med volanesorsen 
285 mg i veckan.  
 
Efter sex månaders behandling med volanesorsen ska en ökning av dosfrekvensen till 285 mg 
i veckan övervägas om svaret har varit otillräckligt avseende sänkning av serumtriglycerider 
enligt bedömning av läkaren som är ansvarig för behandlingen och under förutsättning att 
trombocytantalet ligger inom normalområdet. Dosen ska åter sänkas till 285 mg varannan 
vecka om den högre dosen på 285 mg en gång i veckan inte ger tillräcklig minskning av trigly-
cerider efter nio månader från behandlingsstart. 
 
Behandling ska initieras, och övervakas, av en läkare med erfarenhet av behandling av patien-
ter med FCS. Innan behandling med Waylivra påbörjas ska sekundära orsaker till hypertrigly-
ceridemi (t.ex. okontrollerad diabetes och hypotyreos) uteslutas eller behandlas på lämpligt 
sätt [3]. 
 
Kontroll av trombocytnivå och dosjusteringar 
Innan behandling inleds ska antalet trombocyter mätas. Om trombocytantalet är under 140 x 
109/l ska ytterligare en mätning göras ca en vecka senare för ny bedömning. Om trombocytan-
talet fortfarande är under 140 x 109/l vid en andra mätning ska Waylivra inte sättas in. 
 
När behandling har inletts ska trombocytnivåer kontrolleras åtminstone varannan vecka, be-
roende på trombocytnivåerna. Behandling och kontroll av trombocytnivåer ska anpassas efter 
laboratorievärden.  
 
För patienter som gjort uppehåll i eller avbrutit behandlingen på grund av allvarlig trombocy-
topeni ska nyttan och riskerna med att återuppta behandlingen när trombocytantalet är ≥ 100 
x 109/L övervägas noggrant. För patienter som avbrutit behandlingen ska en specialist inom 
hematologi konsulteras innan behandling återupptas. 
 
Tabell 1 Kontroller och behandlingsrekommendationer med Waylivra 

 



 

Dnr 1850/2018 
5 

 

2.4 Behandling 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Det saknas nationella behandlingsriktlinjer. Enligt Janusinfo utgörs behandlingen av FCS i 
första hand av en fettreducerad kost och alkoholförbud, i andra hand ges fibrater. Enligt TLV:s 
anlitade expert är standardbehandlingen strikt fettreducerad kost som består av 15–25 procent 
fett vilket innebär 10–20 g /dag (normalt i svensk kost är cirka 120g per dag av energiintaget 
som fett.) De svenska patienterna med FCS har enligt TLV:s expert sannolikt en läkarkontakt 
på en högspecialiserad mottagning på regionsjukhus, universitetssjukhus eller länssjukhus. 
Dessutom i regel kontakt med lokal läkare för fortlöpande provtagningar av TG-nivåer.  
 
Davidson och kollegor skriver att patienter med FCS rekommenderas att helt undvika alkohol 
och läkemedel som höjer TG-nivåerna såsom tiazider, betablockare och östrogen. Traditionella 
lipidsänkande terapier såsom fiskolja, niacin och nikotinsyra8 ger ytterst liten effekt i patient-
populationen med FCS [4].   
 
Plasmaferes 
Då AP som induceras av förhöjda TG-nivåer är ett livshotande tillstånd utförs ibland plasmafe-
res för att minska halterna av cirkulerande kylomikroner på mycket kort tid och därmed redu-
cera riskerna att skada pankreas [9]. Genom plasmaferes avlägsnas triglyceridrika 
lipoproteiner direkt från plasma [1]. En enda session kan reducera TG-nivåerna med mellan 
49 och 80 procent även om vissa patienter kan behöva två eller flera sessioner för att nå en TG- 
nivå under 11,3 mmol/L [9].  
 
Enligt TLV:s anlitade expert görs plasmaferes vid höga triglyceridnivåer och om pankreatit-
symtom finns eller i samband med graviditet. Denna åtgärd utförs på regionsjukhus eller läns-
sjukhus. Ett alternativ till plasmaferes är att helt stoppa fettintaget och försörja patienten med 
fettfri kost under några dagar (intravenöst om pankreatit föreligger). Båda dessa behandlingar 
ger en tillfällig effekt och måste kompletteras med skärpt kosthållning för att förhindra nya 
höga nivåer. 
 
Behandling av akut pankreatit vid FCS är oftast bästa understödjande behandling, vilket ofta 
innebär sjukhusinläggning med administrering av vätska intravenöst, smärtbehandling och 
elektronisk övervakning för att undvika allvarliga komplikationer [3]. Enligt TLV:s anlitade 
expert har varje anfall av AP vid FCS bedömts ha en mortalitetsrisk på cirka 6 procent. Alla 
patienter med AP läggs in på sjukhus, de flesta blir bra på 3-5 dagar, 10-20 procent av patien-
terna med AP utvecklar ett livshotande tillstånd med en dödlighet på upp mot 30 procent. 
Dessa fall har lång vårdtid och kräver stora resurser.  

 Jämförelsealternativ 

Patienter med FCS står på en strikt fettreducerad diet. Traditionella lipidsänkande läkemedel 
som används vid behandling av HTG, såsom fibrater, statiner eller fiskolja har minimal effekt 
vid FCS [2].  Företaget hänvisar till CHMP:s utlåtande att det saknas tillfredställande behand-
lingsalternativ för indikationen och anger att inget tillägg till bästa understödjande behandling 
med fettreducerad diet och triglyceridsänkande behandling är relevant jämförelsealternativ till 
behandling med Waylivra då det är den enda behandlingen som finns tillgänglig i dagsläget. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer i enighet med företaget att inget tillägg till bästa under-
stödjande behandling med anpassad fettreducerad diet och triglyceridsänkande terapi är rele-
vant jämförelsealternativ till behandling med Waylivra.   

 
8 Läkemedel innehållande niacin eller nikotinsyra är avregistrerade i Sverige. 
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2.5 Klinisk effekt och säkerhet  

 Kliniska studier 

De tre fas 3-studier som ligger till grund för marknadsgodkännandet för Waylivra (volanesor-
sen) presenteras i Tabell 2. 
 
Tabell 2 Sammanfattning över kliniska studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse 
alternativ 

Studie 
population 

Utfall 

APPROACH 
Randomiserad, dub-
belblind, placebokon-
trollerad fas III-studie 

Volanesorsen 285 mg 
en gång per vecka  
vs 
placebo en gång per 
vecka 

Patienter över 18 år 
med FCS och faste-
TG-värden > 8,4 mmol 
per liter 
n= 66  

Behandling med vo-
lanesorsen reducerade 
TG-nivåerna med 77%, 
vilket kan jämföras med 
en ökning (+18 %) för 
placebogruppen för det 
primära effektmåttet, % 
förändring från baslinjen 
till månad 3 av 
TG. 

COMPASS 
Randomiserad, dub-
belblind, placebokon-
trollerad, fas III-studie 

Volanesorsen 285 mg 
en gång per vecka  
En grupp glesade ut 
dosen till varannan 
vecka efter vecka. 13.  
vs 
placebo en gång per 
vecka 

Patienter över 18 är 
med HTG 
n=113 
varav n=7 hade FCS 

För de fem patienter 
som hade FCS ledde 
behandling med vo-
lanesorsen till en pro-
centuell medelreduktion 
av TG-värden på -73 
procent vid månad tre, 
motsvarande för de två 
patienter som fick pla-
cebo var + 70 procent.  
Tre av patienterna i vo-
lanesorsengruppen upp-
nådde faste TG-nivåer < 
500 mg/dL efter tre må-
naders behandling. 

APPROACH-
OLE 

Pågående, öppen, 
singelarmad, fas III-
studie 

Volanesorsen 285 mg 
en gång per vecka, 
dosen glesas ut efter 
vecka 13.  

Patienter över 18 år 
med FCS 
n=69 (varav 51 var be-
handlingsnaiva och 17 
patienter hade fått vo-
lanesorsen i APPRO-
ACH eller COMPASS) 

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

 
APPROACH 
Metod 
APPROACH var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie där vo-
lanesorsen administrerades subkutant till patienter med FCS. Syftet var att utvärdera effekten 
av 285 mg volanesorsen per vecka.  
 
Studien inkluderade patienter över 18 år som hade FCS vilket bekräftats antingen genom ge-
netisk testning eller genom dokumentation av låg LPL-aktivitet (nivåer <20% av normalområ-
det) och faste-TG-värden > 8,4 mmol per liter. 
 
Vidare inkluderade studien patienter med en historia av pankreatit vilken var definierad som: 
dokumenterad diagnos av AP eller sjukhusinläggning för allvarlig magsmärta som överens-
stämmer med symtom för AP och för vilka ingen alternativ diagnos har ställts. Inklusion av 
patienter utan dokumenterad historia om tidigare AP begränsades till 28 procent av den totala 
kohorten. För att inkluderas skulle patienterna vara villiga att följa en strikt fettreducerad diet 
bestående av maximalt 20 gram fett per dag. 
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Viktiga exklusionskriterier i APPROACH var: 
- Instabil eller nydiagnostiserad diabetes mellitus  
- Allvarlig hypertriglyceridemi av annan orsak än FCS 
- Akut pankreatit inom fyra veckor före screening 
- Historik av akut hjärtkärlsjukdom  
- LDL-C9> 130 mg / dL vid screening   
- Okontrollerad hypertoni (definierat som blodtryck >160/100 mm Hg) 

Studien inleddes med en sex veckor lång screeningperiod under vilket patientens diet stabili-
serades. Patienter som hade en faste-TG-nivå > 8,5 mmol per L randomiserades i förhållandet 
1:1 till antingen 285 mg volanesorsen en gång per vecka eller placebo. Se Figur 1 för studiede-
sign.  
 
Studiens primära effektmått var den procentuella förändringen av faste-TG-nivåer för patien-
ter som fick volanesorsen jämfört med patienter som fick placebo, från baslinjen till tiden för 
den primära analysen i slutet av den tredje studiemånaden. [13]. 
 
Studiens sekundära effektmått var bland andra: 

- Procentuell förändring av TG-nivåer (jämfört med baslinjen) vid sex respek-
tive 12 månader 

- Den genomsnittligt maximala patientrapporterade magsmärtan under be-
handlingsperioden 

- Den procentuella andelen patienter som hade ett plasma TG-nivå under 8,5 
mmol per L, vid tre, sex respektive 12 månader.  

- Andel patienter som reducerade plasma TG-nivåerna med mer än 40 procent 
- Antal episoder av magsmärtor och smärtans svårighetsgrad 
- Antal patienter med episoder av AP under behandlingsperioden 
- Kompositmått bestående av antal episoder av AP och magsmärtor 

Studiens explorativa utfallsmått var bland andra antal anfall av AP hos patienter med en histo-
rik av återkommande episoder av AP, definierad som fler än två episoder per år de senaste fem 
åren.  
 
Volanesorsen eller placebo injicerades subkutant, som en singeldos, en gång per vecka från 
behandlingsvecka ett till 52. Behandling med volanesorsen eller placebo skulle pausas eller 
permanent avslutas om någon av de fördefinierade stoppkriterierna uppfylldes, dessa kriterier 
inkluderade bland annat: 

- Konfirmerad höjning av ALT eller ALT > 8 gånger normal nivå 
- Konfirmerad höjning av ALT eller ALT > 5 gånger normal nivå under två 

veckor 
- Konfirmerad höjning av ALT eller ALT > 3 gånger normal nivå i kombination 

med något av följande symtom: trötthet, illamående, kräkningar eller feber 
med flera.  

- Höjning av serumkreatenin över en fördefinierad gräns 
- Proteinuri över en fördefinierad gräns 

Under studien var en dosreduktion till varannan vecka tillåten i händelse av oönskade händel-
ser [13]. 
 
I händelse av minskat antal trombocyter fanns ett åtgärdsschema. Om trombocytnivån låg un-
der 100 000/mm3 skulle dosen reduceras eller behandling avslutas tillfälligt. Om trombocyt-
nivån sjönk under 25 000/mm3 skulle behandlingen avslutas permanent.  

 
9LDL-C = Low denstiy lipoprotein  
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Figur 1 Studiedesign och behandlingsschema APPROACH [2] Volanesorsen =ISIS 304801 Dosen 300 mg 
volanesorsen hänvisar till dosen av natriumformuleringen av volanesorsen vilken är densamma som 285 
mg. 

 
Resultat 
Totalt 66 patienter randomiserades i förhållandet 1:1 till placebo eller volanesorsen, grupperna 
stratifierades utifrån tidigare historik av AP, samt för samtidig förskrivning av fibrater och / 
eller omega-3-fettsyror se Tabell 3 för baslinjekaraktäristika i APPROACH. 
 
Tabell 3 Baslinjekaraktäristika APPROACH [2] 

 
Placebo 
(N=33) 

Volanesorsen 
(N=33) 

Alla patienter 
(N=66) 

Medelålder (SD) 46 (14) 47 (13) 46 (13) 

Åldersfördelning n (%) 
Ålder <65 år 
Ålder >65 år 

 
31 (93,9) 
2 (6,19 

 
30 (90,9) 

3 (9,1) 

 
61 (92,4) 

5 (7,6) 

Antal kvinnor (%) 19 (57,6) 17 (51,5) 36 (54,5) 

Antal män (%) 14 (42,4) 16 (48,5) 30 (45,5) 

BMI 24.1 +4.7 25.9 +6.5 25.0 +5.7 

Triglycerider mg per dl (SD) 2152 (1153) 2267 (2267) 2209 (1199) 
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Antal patienter med dokumenterad 
historik av AP (%) 

26 (78,8) 24 (72,7) 50 (75,8) 

Antal patienter utan dokumenterad 
historik av AP (%) 

7 (21,2) 9 (27,3) 16 (24,2) 

Antal patienter utan dokumenterad 
historik av AP med svår magsmärta 
(%) 

0 (0,0) 2 (22,2) 2 (12,5) 

Antal patienter utan dokumenterad 
historik av AP utan svår magsmärta 
(%) 

7 (100,0) 7 (77,8) 14 (87,5) 

Antal patienter som använder 
omega 3-fettsyror, fibrater eller 
båda (%) 

16 (48) 19 (58) 35 (53) 

Antal patienter med historik av dia-
betes typ II (%) 

4 (12,1) 6 (18,2) 10 (15,2) 

Antal patienter som fått Glybera10 
före inklusion till studien (%) 

5 (15,2) 2 (6,1) 7 (10,6) 

Antal patienter med genetiskt be-
kräftad FCS (%) 

25 (75,8) 25 (75,8) 50 (75,8) 

 
Vid baslinjen var fastenivån av TG kraftigt förhöjd: 25,0 ± 13,6 mmol/L11. 
Medelvärdet av TG i kylomikroner: 20,9 ± 13,3 mmol/L. Normalt är detta värde noll. De höga 
TG-nivåerna vidhölls under den dietstabiliserande fasen.  
 
EMA bedömer att baslinjedata för APPROACH är representativt för en patientpopulation med 
FCS. Patienterna hade höga TG-nivåer och 75,8 procent av patienterna hade tidigare haft anfall 
av AP[2]. 

 
10 Glybera = alipogene tiparvovec, en genterapi för LPL brist 
11 normal nivå <150 mg per deciliter eller <1,7 mmol per liter.  
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Tabell 4 Resultat primära och sekundära effektmått APPROACH [1] 

Behandlingsgrupp Volanesorsen Placebo 

Antal 33 33 

Primärt effektmått   

Procentuell förändring från bas-
linjen i TG vid månad 3 

-76,5 (-97,4, -55,5) 17,6 (-4,0, 39,2) 

procentuell förändring i förhållande 
till placebo 

-94,1 

95 % CI (-121,7, - 66,6) 

p-värde p <0,0001 

Sekundära effektmått   

Procentuell förändring från bas-
linjen i TG vid månad 6 

-52,5 (82,0, - 22,9) 25,3 (4,1, 46,5) 

procentuell förändring i förhållande 
till placebo 

-77,8 

95 % CI (-106,4, -49,1) 

p-värde p <0,0001 

Procentuell förändring från bas-
linjen i TG vid månad 12 

-40,2 (-86,1, 5,7) 8,9 (-19,7, 37,5) 

procentuell förändring i förhållande 
till placebo 

-49,1 

95 % CI (-94,7,-3,5) 

p-värde p=0,0347 

 
Andel med TG <8,5 mmol/L 
månad 3 

76,7 % 9,7 % 

Oddskvot (95 %CI) 59,36 (3,67, 959,47) 

p-värde p=0,0040 

Andel med TG <8,5 mmol/L 
månad 6 

46,7 % 0 % 

Oddskvot (95 %CI) 59,36 (3,67, 959,47) 

p-värde p=0,0040 

Andel med TG <8,5 mmol/L  
månad 12 

36,7 % 6,5 % 

Oddskvot (95 %CI) 44,55 (3,28, 604,46) 

p-värde p=0,0043 

Andel patienter som reducerade 
plasma TG-nivåerna med mer än 
40 procent månad 3 

87,9 % 9,1 % 

p-värde p <0,0001 

Händelser magsmärta  
15 patienter (46%) 14 patienter (42 %) 

p-värde p=0,8959  

Medelvärde av rapporterad in-
tensitet av magsmärtor  

0,38 0,36 

p-värde p=0,8959 

Händelser av AP 
1 patient (3 %) en händelse 3 patienter (9%) 4 händelser  

p-värde p=0,6132 

Kompositmått: händelse av 
magsmärta och händelse av AP 

12 patienter (36 %) 13 patienter (39%) 

p-värde p=0,6131 

 

 
Figur 2 Förändring (%) av medelvärden för TG-nivåer över tid i förhållande till baslinjen APPROACH [13] 
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Figur 3 Förändring av TG-nivåerna över tid med eller utan dosjustering för volanesorsen APPROACH [13] 

 
I APPROACH gav behandling med volanesorsen en reduktion (-77 %) på TG-nivåerna, vilket 
kan jämföras med en ökning (+18 %) för placebogruppen för det primära effektmåttet, procen-
tuell förändring i TG från baslinjen till månad 3 se Tabell 4 och Figur 2. Alla patienter svarade 
på behandling med volanesorsen, undantaget en patient. En större andel (77 %) patienter i 
volanesorsengruppen uppnådde målnivåer för TG (<8,5 mmol per L) jämfört med placebo-
gruppen (10 %).  Målnivån, TG-nivåer under 8,5 mmol/L representerar ett tröskelvärde, vid 
vilket kylomikroner börjar ansamlas [1]. 
 
För de patienter som avslutade APPROACH utan dosjusteringar, alltså vilka doserades med 
285 mg volanesorsen en gång per vecka, var medelreduktionen av TG-nivåer i jämförelse mot 
baslinjen -80 respektive -76 procent vid behandlingsmånad sex respektive 12. Motsvarande 
medelreduktion av TG-nivåer för patienter som dosjusterat var -52 respektive -54 procent. 
Som en följd av detta var det färre patienter av de som dosjusterat som uppnådde målnivåerna 
för TG <8,5 mmol per L [2].  
 
Studieavslut och dosjusteringar under APPROACH 
Under APPROACH var det 42 procent av patienterna i volanesorsengruppen (5,9 % i placebo-
gruppen) som valde att avsluta studien. Majoriteten av avhoppen orsakades av oönskade hän-
delser i enlighet med studiens förbestämda stoppkriterier. Elva patienter avslutade studien 
frivilligt, alltså oberoende av stoppkriterierna. 
 
Med anledning av tolerabilitetsproblem justerades dosen till 285 mg varannan vecka för 30 
procent av patienterna i volanesorsengruppen och 33 procent av patienterna i samma grupp 
hade behandlingsavbrott. Av de volanesorsenbehandlade patienterna som avslutade studien 
hade 13 patienter (58 %) fått dosen justerad. Endast sex volanesorsenbehandlade patienter 
avslutade studien utan dosjusteringar.  
 
Tabell 5 Sammanställning patienter som avslutade studien APPROACH [2] 

 Placebo 
Volanesorsen 
285 mg/vecka 

Totalt 

Antal inkluderade patienter 34 33 67 

Antal patienter som avslutade behandling (%) 2 (5,9) 14 (42,4) 16 (23,9) 

Antal patienter som avslutade behandling före vecka 13 (%) 1 (2,9) 2 (6,1) 3 (4,5) 

Antal patienter som avslutade behandling mellan v 13-26 (%) 1 (2,9) 7 (21,1) 8 (11,9) 

Antal patienter som avslutade behandling efter vecka 26 (%) 0 (0,0) 5 (15,2) 5 (7,5) 

Orsak till avslut: antal (%) 
Investigatorns bedömning 

 
0 (0,0) 

 
1 (3,0) 

 
1 (1,5) 
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Frivilligt  
Oönskade händelser eller allvarliga oönskade händelser.  

1 (2,9) 
0 (0,0) 

 

4 (12,1) 
9 (27,3) 

5 (7,5) 
9 (13,4) 

 
Av alla patienter som inkluderades i APPROACH var det 13 patienter (39 %) i volanesor-
sengruppen som upplevde totalt 30 episoder av AP. I placebogruppen var det 10 patienter 
(30%) som upplevde totalt 23 episoder av AP. Under studietiden var det en volanesorsenbe-
handlad patient som upplevde en episod av AP respektive tre patienter (9%) i placebogruppen. 
En analys av incidensen episoder av AP per patient och år uppvisade inte någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,6132), men studien var inte designad för att med 
tillräcklig statistisk styrka kunna påvisa någon skillnad avseende detta effektmått [2].  
 
Post-hoc -analys av patienter med hög risk för AP (explorativt utfallsmått) 
För att se om patienter med högre risk för AP eventuellt skulle uppvisa en signifikant reduktion 
av anfallsfrekvensen av AP utfördes en post-hoc analys. Patienter med en historik av återkom-
mande anfall av AP definierat som >2 anfall per år under de senaste 5 åren före studiestart 
inkluderades i analysen.  
 
En analys av patienter med hög risk för AP, enligt definitionen ovan, resulterade i en signifi-
kant reduktion av antalet episoder av AP för volanesorsenbehandlade patienter jämfört place-
bobehandlade patienter (p=0,0242). Av de volanesorsenbehandlade patienterna med hög risk 
för AP var det ingen som upplevde någon AP-episod under behandlingsperioden. I placebo-
gruppen var det tre patienter som upplevde totalt fyra AP-episoder under behandlingsperioden 
[2]. 
 
TLV diskussion 
Definitionen av hög risk för AP i post hoc-analysen definieras som >2 episoder per år under de 
senaste 5 åren före studiestart och bedöms inte vara vedertagen. Enligt TLV:s kliniska expert 
med erfarenhet av att behandla patienter med FCS bör hög risk för pankreatit definieras som 
minst en säkerställd episod akut pankreatit under de senaste fem åren. Vidare finns det risk 
för bias12 avseende resultatet i företagets post-hoc-analys, med anledning av det stora antalet 
studieavhopp. 
 
COMPASS 
Metod  
COMPASS var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 3-studie inkluderade 
patienter med HTG. Patienter inkluderades i studierna om de hade ett fastevärde för TG >5,7 
mmol per L vid screening. Även patienter med FCS inkluderades i studien. Studiedesignen var 
densamma som APPROACH men behandlingstiden var 26 istället för 52 veckor. (Screening 8 
veckor inklusive en 6 veckors dietstabilisering, behandling 26 veckor och 13 veckors uppfölj-
ning). Åtgärder i händelse av låga trombocytnivåer och stoppkriterier var desamma som i AP-
PROACH. Syftet med studien var att ytterligare utvärdera effekt och säkerhet av veckovis- samt 
utglesad dosering av volanesorsen hos patienter med HTG.  Patienterna inkluderades i en 26-
veckor lång behandlingsdel där de först fick 285 mg volanesorsen eller placebo subkutant en 
gång per vecka och efter 13 veckor glesades dosen ut till 285 mg volanesorsen eller placebo 
varannan vecka. Grupperna stratifierades på samma sätt som i APPROACH. 
 
Resultat 
Totalt 113 patienter randomiserades in i ett 2:1 förhållande till 285 mg volanesorsen respektive 
placebo en gång per vecka. För baslinjekaraktäristika se Tabell 6.Fel! Hittar inte referens-
källa. Vid baslinjen var TG-värdena lägre och BMI högre för patienterna i COMPASS jämfört 
med patienterna i APPROACH. Vidare hade en större andel av patienterna som inkluderades 
i COMPASS diabetes typ 2 jämfört med de som inkluderades i APPROACH. 

 
12 Metodfel i betydelsen snedvridning av forskningsresultat eller slutsatser till följd av mer eller mindre oavsiktliga fel i upplägg 
eller genomförande av en studie 



 

Dnr 1850/2018 
13 

 

 
Totalt 39 patienter glesade ut doseringen till varannan vecka. 29 procent av totala antalet pa-
tienter i studien rapporterade historik av AP.  
 
Tabell 6 Demografi och baslinjekaraktäristika för hela patientpopulationen i COMPASS 

Demografi och 
patientkarak-
täristika 

Placebo 
 

(N=38) 

Volanesorsen 

Alla patienter 
(n=113) 

285 mg en 
gång per 

vecka 
(N=25) 

285 mg varan-
nan vecka (ef-
ter vecka 13) 

(N=50) 

Volanesorsen 
totalt 

 
(N=75) 

Medelålder år 
(SD) 

53 (10) 50 (9) 51 (11) 50 (10) 51 (10) 

Antal patienter 
<65 år (%) 

34 (89,5) 23 (92) 44 (88,0) 67 (89,3) 101 (89,4) 

Andel kvinnor 8 (21,1) 5 (20,0) 14 (28) 19 (25,3) 27 (23,9) 

Medelvärde 
kroppsvikt kg (SD) 

89,67 (18,57) 94,81 (18,41) 97,04 (22,01) 96,30 (20,78) 94,07 (20,23) 

Medelvärde BMI 
kg per m2 (SD) 

30,3 (4,4) 30,7 (3,8) 32,1 (6,4) 31,6 (5,7) 31,2 (5,3) 

Medelvärde TG i 
fasta (mg per dL) 

1414 (1253) 1046 (560) 1251 (838) 1183 (759) 1261 (955) 

Andel med diabe-
tes typ 2 (%) 

12 (31,6) 9 (36,0) 19 (38,0) 28 (37,3) 40 (35,4) 

 
En statistiskt signifikant reduktion av AP-episoder uppnåddes för volanesorsenbehandlade pa-
tienter (p=0,036) jämfört med placebo. Tre patienter i placebogruppen upplevde totalt fem AP 
-episoder under behandlingsperioden, jämfört med inga episoder i volanesorsengruppen.  
 
Resultat FCS-gruppen i COMPASS 
För de sju patienter som hade FCS i COMPASS (se baslinjekaraktäristika i Tabell 7) ledde be-
handling med volanesorsen till en procentuell medelreduktion av TG-nivån på -73 procent vid 
behandlingsmånad tre, motsvarande för de två patienter som fick placebo var +70 procent.  
Tre av patienterna i volanesorsengruppen uppnådde faste TG-nivåer <500 mg per dL efter tre 
månaders behandling.  
 
Tabell 7 Baslinjekaraktäristika för patienter med FCS i COMPASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat hela studiepopulationen 
Behandling med 285 mg volanesorsen per vecka gav en statistiskt signifikant reduktion av TG-
nivåerna både hos patienter med allvarlig HTG och hos patienter med FCS vid månad 3. Veck-
ovis behandling med volanesorsen sänkte TG-nivåerna med 72,1 procent jämfört med -2,9 pro-
cents sänkning i placebogruppen. Denna 69 procentiga skillnad var statistiskt signifikant 
(p<0,0001).  Under den 26-veckor långa behandlingsperioden var det 35 procent av patien-
terna som reducerade dosen till 285 mg varannan vecka. De patienter som reducerade dosen 
hade en 62 procentig reduktion av TG-nivåerna vilket kan jämföras med de patienter som inte 
reducerade dosen, vilka hade en 78 procentig reduktion av TG-nivåerna jämfört med baslinjen. 
Resultatet var statistiskt signifikant (p<0,0001) .   
 
Avhopp och dosjusteringar under COMPASS 

Tabellen omfattas av sekretess 
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Totalt 28 (25 %) av de patienter som deltog i COMPASS avslutade studien i förtid. Majoriteten 
avslutade med anledning av oönskade händelser eller allvarliga oönskade händelser 20 pro-
cent (n=15) i volanesorsengruppen respektive åtta procent (n=3) i placebogruppen. Majorite-
ten av de oönskade händelserna som ledde till att studien avslutades i förtid var oönskade 
händelser vid injektionsstället [2]. Det var 13 patienter (12 %), nio från volanesorsengruppen 
och fyra från placebogruppen, som avslutade studien frivilligt. Enligt EMA berodde detta tro-
ligtvis på påfrestningen som den intensiva monitoreringen av behandlingen innebar [2].  
 
APPROACH-OLE 
Metod 
APPROACH-OLE är en pågående öppen, singelarmad fas 3-studie med syfte att ytterligare ut-
värdera säkerhet och effekt vid dosering varje vecka samt vid utglesad dosering, varannan 
vecka. Planerat studieavslut oktober 2020 enligt www.clinicaltrials.gov.  
Tre patientgrupper inkluderades i studien:  
 Grupp 1: Patienter från APPROACH  
 Grupp 2: Patienter från COMPASS 
 Grupp 3: Behandlingsnaiva, i denna grupp inkluderas patienter som inte fått vo-
lanesorsen i vare sig APPROACH eller COMPASS samt nytillkomna patienter.  
 
Inklusionskriterier för patienter i grupp 3 var desamma som för APPROACH.  
 

 
Figur 4 Studiedesign APPROACH OLE [2] Dosen 300 mg volanesorsen hänvisar till dosen av natriumfor-
muleringen av volanesorsen vilken är densamma som 285 mg. 

 
Se figur 4 för studiedesign och behandlingsschema.  
 
Alla patienter i APPROACH OLE glesade ut dosfrekvensen till 285 mg varannan vecka efter 13 
veckor (3 månaders behandling).  
 
Studiens primära effektmått är: 

- Procentuell förändring och absolut förändring från baslinjen för: fastevärdet 
för ApoC-III, TG och andra lipider efter tre, sex och 12 månader.  

- Frekvens och patientrapporterad svårighetsgrad av magsmärtor 
- Förändring i livskvalitet från baslinjen uppskattad med EQ-5D och SF-36 
- Frekvens av akut pankreatit 

http://www.clinicaltrials.gov/
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- Frekvens av FCS-symtom såsom: eruptiva xantom och lipemia retinalis 

Resultat 
Resultaten från APPROACH OLE som presenteras är från företagets interimanalys från febru-
ari 2019, vilken innehåller data från en senare cut-off än vad som presenteras i EMA:s utred-
ningsrapport som baseras på data från cut- off i juni 2018. 
 
Tabell 8 Baslinjekaraktäristika APPROACH-OLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 9 Resultat från APPROACH OLE, procentuell förändring i jämförelse med baslinjen för faste TG-
nivåerna mg/dL uppmätt var 3:e månad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 [-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 

 
Tabell 10 Frekvens av magsmärtor och AP under behandlingsfasen APPROACH-OLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den största reduktionen av TG-nivåer observerades för den behandlingsnaiva gruppen för 
vilka TG-nivåerna ökade initialt. När de behandlingsnaiva gick över till behandling med vo-
lanesorsen i APPROACH OLE observerades ett behandlingssvar, TG-nivåerna börjande sjunka 
efter fyra behandlingsveckor. För de patienter som behandlats med volanesorsen under AP-
PROACH eller COMPASS upprätthölls reduktionen av TG som uppnåtts under APPROACH 

Tabellen omfattas av sekretess 

Figuren omfattas av sekretess 

Tabellen omfattas av sekretess 
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även under APPROACH OLE:s månad 12. Inga p-värden avseende resultat till har presenterats 
för TLV.  
 
Studieavhopp under APPROACH OLE  
Se Tabell 11 för studieavhopp från APPROACH-OLE.  
 
Tabell 11 Sammanställning avhopp APPROACH-OLE baserat på EMAS utredningsrapport som baseras på 
datainsamling från 20 juni 2018 [1] 

 Behandlingsnaiva 
APPROACH- 
volanesorsen 

COMPASS-
volanesorsen 

Totalt 

Antal 51 14 3  

Antal patienter som avslutade 
behandling (%) 

12 (13,5) 5(35,7) 0 17 (25,0)  

Orsak till avslut antal (%) 
Frivilligt  
Oönskad händelse 

 
5 (9,8) 
6 (11,8) 

 
1 (1,7) 
4 (28,6) 

 
0 
0 

 
6 (8,8) 
10 (14,7) 

 
Oönskade händelser i de kliniska studierna 
I studierna har 985 oönskade händelser rapporterats varav 97 procent upplevdes av patienter 
behandlade med volanesorsen. De vanligast förekommande oönskade händelserna var relate-
rade till reaktioner vid injektionsstället och trombocytopeni. 75 procent av händelserna kate-
goriserades som milda.  
 
Tabell 12 Ett urval av de mest förekommande mycket vanliga (≥ 1/10), och vanliga (≥ 1/100, < 1/10), oöns-
kade händelser upplevda av patienterna med FCS (N = 86) [2]. 

Organsystem Mycket vanlig Vanlig 

Blodet och lymfsystemet Trombocytopeni (10; 12 %) 
Minskat trombocytantal (34;40 %) 

 

Immunsystemet  Immuniseringsreaktion (3; 3 %) 

Centrala och perifera 
nervsystemet 

 Huvudvärk (8; 9 %) 

Blodkärl  Hematom (3; 3 %) 

Andningsvägar, bröstkorg 
och mediastinum 

 Näsblod (3; 3 %) 

Magtarmkanalen  Illamående (8; 9 %) 
Diarré (4; 5 %) 
Kräkning (4; 5 %) 
Buksmärta (4; 5 %) 

Hud och subkutan vävnad  Erytem (4; 5 %) 
Klåda (4; 5 %) 
Nässelutslag (3; 3 %) 
Utslag (3; 3 %) 

Muskuloskeletala syste-
met 
och bindväv 

 Myalgi (8; 9 %) 
Artralgi (6; 7 %) 
Smärta i extremiteter (5; 6 %) 

Symtom vid 
administreringsstället 

Erytem vid injektionsstället (67; 78%) 
Smärta vid injektionsstället (38; 44 %) 
Blekhet vid injektionsstället (37; 43 %) 
Svullnad vid injektionsstället (25; 29 %) 
Klåda vid injektionsstället (22; 26 %) 
Missfärgning vid injektionsstället (19; 22 
%) 
Förhårdnad vid injektionsstället (17; 20 
%) 
Blåmärke vid injektionsstället (10; 12 %) 
Ödem vid injektionsstället (10; 12 %) 

 

Allmänna symptom och  
symtom vid 
administreringsstället 

 Asteni (8; 9 %) 
Trötthet (8; 9 %) 
Hematom vid injektionsstället (7; 8 %) 
Reaktion vid injektionsstället (6; 7 %) 
Nässelutslag vid injektionsstället (5; 6 
%) 
Värme vid injektionsstället (5;6 %) 
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Frossa (5; 6 %) 
Pyrexi (4; 5 %) 
Torrhet vid injektionsstället (4; 5 %) 
Blödning vid injektionsstället (4; 5 %) 
Hypestesi vid injektionsstället (4;5 %) 
Blåsor vid injektionsstället (3; 

 
Trombocytopeni13 
I APPROACH-studien minskade antalet trombocyter till under det normala (140 x 109/l) hos 
75 % av patienter med FCS som fått behandling med volanesorsen och hos 24 % av patienter 
som fick placebo. Bekräftade minskningar till under 100 x 109/l14 observerades hos 47 % av 
patienter som fått behandling med volanesorsen jämfört med inga patienter som fått placebo. 
I både APPROACH och APPROACH OLE var det patienter som avbröt behandling med vo-
lanesorsen på grund av låga trombocytnivåer, tre patienter med trombocytvärden < 25 x 109/l, 
två med trombocytvärden mellan 25 x 109/l och 50 x 109/l och fem med trombocytvärden mel-
lan 50 x 109/l och 75 x 109/l. Ingen av dessa patienter hade någon större blödning15 och alla 
trombocytvärden återgick till normala nivåer efter utsättning av läkemedlet och efter admini-
strering av glukokortikoider där så var medicinskt befogat se Tabell 1. 
 
Immunogenicitet 
I COMPASS och APPROACH testade 16 procent respektive 30 procent av volanesorsenbe-
handlade patienter positivt för antikroppar mot läkemedlet vid sex respektive 12 månaders 
behandling. Inga tecken på förändrad säkerhetsprofil eller förändrad behandlingsrespons as-
socierades med förekomst av antikroppar mot läkemedlet. 
 
Reaktioner vid injektionsstället 
Reaktioner vid injektionsstället definierat som lokal kutan reaktion vid injektionsstället som 
kvarstår i mer än 2 dagar förekom hos 82 procent av de volanesorsenbehandlade patienterna 
i APPROACH och APPROACH OLE. Dessa lokala reaktioner var mestadels lindriga och utgjor-
des normalt av en eller fler av följande: hudrodnad, smärta, klåda eller lokal svullnad. Reakt-
ioner vid injektionsstället förekom inte med alla injektioner och resulterade i avbrytande av 
studien för en patient i APPROACH. 
 
TLV:s diskussion 
TLV:s anlitade expert intygar att baslinjekaraktäristika i APPROACH är representativa för den 
svenska patientpopulationen med FCS. Behandling med volanesorsen ger i studierna en vä-
sentlig reduktion av TG-nivåerna under de tre första behandlingsmånaderna. Effekten avtar 
något under den resterande behandlingstiden, vilket till viss del kan förklaras av dosjuste-
ringar och dosavbrott. För de få patienter som avslutade APPROACH utan dosjusteringar var 
medel reduktionen av TG-nivån i jämförelse med baslinjen -80 och -76 procent vid behand-
lingsmånad sex respektive 12. Motsvarande TG-reduktion för patienter som dosjusterade var 
-52 respektive -54 procent som ett resultat av detta var det färre patienter av de som dosjuste-
rat som uppnådde målnivåerna för TG <8,5 mmol/L [2].  Avseende de bestående långvariga 
kliniska effekterna föreligger osäkerheter med anledning av den, i sammanhanget, korta upp-
följningstiden. Behandling med volanesorsen är avsedd att vara livslång.  
 
Vidare föreligger osäkerheter avseende generaliserbarheten av den kliniska effekten som upp-
mättes i studierna. Den, enligt produktresumén, godkända doseringen var inte den som de 
facto utvärderades i APPROACH studien. I APPROACH var medelreduktionen av TG-nivån i 
förhållande till baslinjen störst för den gruppen av patienter som inte dosjusterade. För de 
patienter som dosjusterade i APPROACH var reduktionen av TG-nivåer jämfört med baslinjen 
inte lika stor och ett färre antal patienter uppnådde målnivåer för TG. Dosjusteringar och stu-
dieavbrott i de kliniska studierna leder till ökad osäkerhet avseende klinisk effekt och säkerhet, 

 
13 Trombocytopeni - ett trombocyttal under normalområdet 150–350 x 109/L 
14 Vid denna nivå ska doseringen av volanesorsen glesas ut se tabell 1.  
15 Vid akuta tillstånd kan en trombocyttransfusion behövas 
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särskilt vid långtidsanvändning. Skillnaderna mellan studiedoseringen och den godkända do-
seringen bidrar till osäkerheter för tolkningen av resultatet. Den högre doseringen i studierna 
kan leda till att både effekt och förekomst av oönskade händelser överskattas.  
 
Vad gäller den kliniska effekten på frekvensen av AP kan en positiv trend observeras till fördel 
för volanesorsen, men få anfall observerades under studietiden. Dock skulle en positiv lång-
tidseffekt kunna förväntas med anledning av de reducerade TG-nivåerna, men det är osäkert 
hur stor effekt som kan förväntas, speciellt vid godkänd dosering samt under långtidsbehand-
ling. Enligt European society of cardiologys riktlinjer är det är troligt att TG-nivåer under 10 
mmol/l (880 mg/dL) leder till en reducerad anfallsfrekvens [6]. Men det är osäkert om dessa 
nivåer gäller för patienter med FCS.  
 
Vidare gav behandling med volanesorsen ingen signifikant påverkan på de sekundära kliniska 
utfallsmåtten magsmärta eller livskvalitet.  
 
Enligt den godkända indikationen för Waylivra ska patienterna ha en genetiskt bekräftad sjuk-
dom för att vara indicerade behandlingen. I studiepopulationen i APPROACH var det endast 
50 patienter (75,8 %) som hade genetiskt bekräftad sjukdom. För de resterande 24,2 procenten 
har sjukdomen bekräftats genom att mäta lipoproteinlipas aktivitet med ett heparintest, vilket 
är den metoden som används för att påvisa sjukdomen i Sverige enligt TLV:s anlitade expert 
som även intygar att det inte borde påverka studieresultatet hur sjukdomen bekräftats i detta 
fall.  
 
Enligt Waylivras godkända indikation är läkemedlet avsedd för patienter med hög risk för 
pankreatit. APPROACH inkluderade patienter med en historia av pankreatit definierad som: 
dokumenterad diagnos av episod av AP eller sjukhusinläggning för allvarlig magsmärta som 
överensstämmer med symtom för AP och för vilka ingen alternativ diagnos har ställts. Dock 
noteras att registrering av patienter utan dokumenterad historik om tidigare AP utgjorde 28 
procent av den totala kohorten. Således inkluderades patienter i studierna för vilka det före-
ligger osäkerheter om de omfattas av Waylivras indikation. Detta skulle kunna leda till att bas-
linjehistoriken med avseende på anfallsfrekvens av AP är underskattad och inte representativ 
för de patienter som omfattas av Waylivras indikation. Med anledning av detta kan volanesor-
sens effekt på frekvensen av AP hos den indikerade patientgruppen vara underskattad.  
 
TLV noterar att sju patienter som inkluderades i APPROACH (10,6 %) tidigare hade fått Gly-
bera16, vilket möjligtvis skulle kunna påverka baslinjefrekvensen av AP.  
 
Vidare var antalet patienter över 65 år underrepresenterade i studierna, (7,6 % av totalt antal 
patienter i APPROACH) varför det är osäkert om studieresultatet är representativt för den 
äldre åldersgruppen. 
 
EMA:s kommentar till godkännandet 
EMA:s kommitté, CHMP, har givit Waylivra ett villkorat godkännande och har begärt att före-
taget senast 2026 ska inkomma med studieresultat i syfte att utvärdera Waylivras säkerhet 
avseende trombocytopeni och blödningar.  
 
En av CHMP:s medlemmar reserverade sig mot ett godkännande av Waylivra för indikationen 
tillägg till kostterapi för vuxna patienter med genetiskt bekräftad familjär chylomikronemi 
(FCS, familial chylomicronemia syndrome) och hög risk för pankreatit, när diet och triglyce-
ridsänkande behandling inte har haft tillräcklig effekt.  
 
Anledningarna till den avvikande åsikten var att ingen effektfördel kunnat uppvisas för Way-
livra i de kliniska studierna avseende de kliniska utfallsmåtten magsmärtor, pankreatit eller 

 
16 Glybera = alipogene tiparvovec, en genterapi för LPL brist 
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livskvalitet, samt det antal oönskade händelser som rapporterats i kombination med osäker-
heterna som är relaterade till långtidsbehandling med Waylivra.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att behandling med volanesorsen i studierna leder till en 
statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull reduktion av TG-nivåerna jämfört med placebo, 
eller inget tillägg till standardbehandling, för patienter med FCS. Effekten är störst under de 
tre första behandlingsmånaderna och avtar sedan något under den resterande studietiden. 
Detta kan bero på dosjusteringar och dosavbrott. Effekten var störst för de patienter som inte 
justerade dosen.  
 
TLV bedömer, mot bakgrund av resonemanget ovan, att omfattningen av effekter och lång-
tidseffekter av behandling med volanesorsen vid den godkända doseringen enligt produktre-
sumén är osäkra då de inte har utvärderats i APPROACH.  
 
Avseende magsmärta och risken för AP bedömer TLV att ingen statistiskt signifikant effektför-
del för volanesorsen kunnat påvisas.  
 
Behandling med volanesorsen i APPROACH är förenat med ett stort antal studieavhopp (42 
%) som till stor del beror på oönskade händelser i samband med behandling. TLV bedömer att 
behandling med volanesorsen leder till en ökad risk för oönskade händelser vilket begränsar 
möjligheterna för långtidsbehandling med volanesorsen. 

 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

Företaget har inkommit med en retrospektiv analys av observationsdata från den brittiska da-
tabasen CALIBER17. Data indikerade att högre TG-nivåer var associerade med en högre inci-
dens av AP. [-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
Med data från CALIBER skapades en kohort av patienter som liknade patienter med FCS. Ko-
horten som liknade FCS jämfördes mot en kohort med höga TG-värden, HTG-kohorten. HTG-
kohorten och FCS-kohorten hade samma begränsningar gällande TG-nivåer men för HTG-ko-
horten inkluderades patienter med komorbiditeter. En tredje kohort skapades för patienter 
med normala TG-nivåer för att användas som kontroll.  
 
Från databasen samlades information om resursutnyttjande in, såsom: möten med läkare, 
hospitalisering för AP med mera för de tre kohorterna. De resurserna som användes antogs 
korrelera med patientens TG-nivåer. 
 
Övriga studier 
Företaget har även presenterat resultat från en randomiserad dubbelblind, placebokontrolle-
rad singelcenter studie på 15 patienter med diabetes typ 2. Studiens syfte var att  
Patienter som inkluderades i studien var mellan 18–65 år och hade TG-nivåer mellan 2,3 till 
5,6 mmol/L samt okontrollerad diabetes typ 2.  Fem patienter fick placebo och tio patienter 
fick volanesorsen.  Behandling med volanesorsen till patienter med okontrollerad diabetes typ 
2 resulterade i en minskning av plasma apoc-III och TG-nivåer vilket var associerat med en 
ökad insulinkänslighet [14].  
 
Företaget har presenterat en amerikansk registerstudie av Yadav och kollegor från 2012 [15]. 
Syftet med denna studie var att studera risken för återkommande AP och efterföljande diagnos 
av KP efter den första episoden av AP. Totalt identifierades 7 456 invånare med hospitalisering 
i samband med en första AP-episod. De vanligaste orsakerna till AP i registerstudien var gall-
vägsproblematik (28%), alkoholmissbruk (19%) och idiopatisk orsak (36%). Författarna 
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konstaterar att återfall som kräver hospitalisering efter AP-episod är vanligt förekommande. 
Progression till KP är sällsynt och förekommer vanligtvis i samband med återkommande AP, 
alkohol och rökning.  
 
TLV:s diskussion 
Data från CALIBER18 används av företaget bland annat för att uppskatta risken AP för jämfö-
relsearmen samt den årliga incidensen av diabetes. Då HTG-kohorten inte helt överensstäm-
mer varken med patienter som omfattas av Waylivras indikation eller inklusionskriterierna för 
studierna, finns en risk att förekomsten av AP felskattas.  
 
Resultat från studien som utvärderade volanesorsens påverkan på diabetes typ 2 visar att vo-
lanesorsen sänker TG-nivåerna och ökar insulinkänsligheten. Det är osäkert hur representa-
tiva dessa studieresultat är för patienter som omfattas av Waylivras indikation. TLV:s anlitade 
expert intygar att det är rimligt att Volanesorsen kan ha effekt på behandlingen av diabetes. 
 
TLV:s anlitade expert intygar att de begränsade studier som finns visar att AP tyvärr är vanligt 
hos FCS patienter och att förloppet inte är bättre än hos patienter med annan bakgrund. Be-
räkningar av kostnader för patienter med KP med genesen FCS är nästan omöjlig att göra. 
Vidare intygar experten att AP sannolikt kan leda till KP. Men att risken för utveckling av KP 
efter episoder av AP på grund av HTG är okänd.  Det går inte att dra slutsatser från hela grup-
pen med KP och göra kalkyler för FCS patienter. Majoriteten av patienter med KP har antingen 
en bakgrund med mångårig hög alkoholkonsumtion eller gallvägssjukdom. 
 
TLV:s anlitade expert intygar att det är det kylomikroner det vill säga, det lipoprotein som ger 
de höga triglyceriderna vid FCS som ger upphov till pankreatit. Vid TG-nivåer över 10 mmol/l 
så är i det närmaste alltid kylomikroner inblandade. Det finns andra orsaker till förhöjda TG-
värden, bakgrunden kan vara genetiska varianter kombinerat med till exempel diabetes eller 
hög alkoholkonsumtion och i dessa fall är det är en icke försumbar del av triglyceriderna som 
finns i ett annat lipoprotein- VLDL. VLDL är mindre benäget att skapa en pankreatit.  
 
Episoder av AP kan även leda till skador på pankreas som i kan i sin tur leda till återkommande 
episoder av AP, pankreatogen, ofta insulinberoende diabetes samt permanent pankreasinsuf-
ficiens med medföljande komplikationer såsom cellnekros, sepsis och multipel organsvikt [3]. 
TLV:s kliniska expert intygar att AP sannolikt kan leda till KP. Risken för utveckling av KP efter 
episoder av AP på grund av HTG är okänd.  
 
TLV bedömer att det finns evidens för att förhöjda TG-nivåer hos patienter med FCS kan leda 
till AP. Dock har den kliniska studien APPROACH inte kunnat visa något samband mellan 
sänkta TG-nivåer och minskad frekvens av AP. Vidare bedömer TLV med stöd av klinisk expert 
att AP kan leda till KP men att det är osäkert om det finns något samband mellan förhöjda TG-
nivåer och KP. TLV bedömer även att det osäkert om prevalensen för återkommande AP och 
KP efter en första episod av AP för hela populationen med AP är representativ för patienter 
med FCS. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det föreligger osäkerheter kring hur representativa 
data från CALIBER är för patienter som omfattas av Waylivras indikation. Patientgruppen som 
inkluderades i HTG-kohorten (jämförelsegruppen till Waylivra) har inte justerats för komorbi-
diteter och det är osäkert vilken påverkan det har på utfallet.  
 
TLV bedömer att det finns evidens för att förhöjda TG-nivåer hos patienter med FCS kan leda 
till AP samt att AP kan leda till KP. Vidare bedömer TLV att Waylivras effekt avseende TG-

 
18 CALIBER databasen innehåller länkade elektroniska hälsoregister från England. De inkluderar: primärvårdsuppgifter, statistik 
över sjukhusinläggningar, specifik dödsorsak och nivå av funktionsnedsättning). CALIBER omfattas data mellan 1997-2016- 
Data som användes för den aktuella analysen inkluderade ~ 1,8 miljoner patienter med minst en registrerad TG-mätning inklu-
derades i analysen.  
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reduktion och insulinkänslighet vid diabetes är representativa för patienter med FCS och dia-
betes. Sambandet mellan förhöjda TG-nivåer och utveckling av KP samt den uppskattade pre-
valensen av KP efter episoder av AP bedöms dock vara osäkra.  
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3 Hälsoekonomi 

Företaget har kommit in med en kostnadsnyttoanalys som jämför behandling med Waylivra i 
tillägg till standardbehandling med inget tillägg till standardbehandling för vuxna med gene-
tisk bekräftad familjär kylomikronemi (FCS), med hög risk för pankreatit, när diet och trigly-
ceridsänkande behandling har varit otillräcklig. 
 
Medelåldern i den hälsoekonomiska analysen är 41 år. Analysen har ett livstidsperspektiv (59 
år) och varje cykel är tre månader. [--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------]. Beslutsträdet visas i Figur 6. 

 
Figur 6. [------------------] 

 
En Markovmodell simulerar efterföljande cykler, som visas i Figur 7 och består av följande 
hälsotillstånd: tre olika TG-nivåer (låg- (<10 mmol/L), medel- (10–22,6 mmol/L) och högrisk 
(≥22,6 mmol/L)), akut pankreatit (AP), kronisk pankreatit (KP), diabetes och död. Patienter 
rör sig igenom modellen baserat på TG-nivåer. Risk för AP ökar med höjda TG-nivåer, och 
även tidigare episoder av AP ökar risken för ytterligare AP, oavsett TG-nivå. Modellen fångar 
därför om patienter är AP-naiva, om de har haft tidigare episoder av AP eller om de har åter-
kommande AP. AP är modellerat som en episod, för att sjukdomsförloppet inte motsvarar 
längden på en cykel i modellen. Diabetes är modellerat som en komorbiditet, där prevalens 
bestäms av TG-nivå samt AP-historik. 
 

 
Figur 7 Struktur på Markovmodellen i den hälsoekonomiska analysen 

 
Som tidigare beskrivet är Waylivra indicerat som ett tillägg till kostterapi för vuxna patienter 
med genetiskt bekräftad FCS och hög risk för pankreatit. För att bestämma vilka patienter 
som har hög risk för pankreatit görs följande antaganden i modellen. Patienter som inte har 
haft AP anses ha låg risk (’AP naïve’), de som har haft en till två tidigare episoder (’historical 

Figuren omfattas av sekretess 
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AP’), eller fler än två episoder de senaste fem åren anses ha hög risk (’recurrent AP’). I företa-
gets grundscenario analyseras enbart grupperna som har hög risk för pankreatit enligt denna 
definition. 
 
Markovmodellen jämför tre olika doseringsstrategier: Waylivra varje vecka (dosering i fas 3-
studien APPROACH), Waylivra varannan vecka (rekommenderad dosering i produktresumén 
efter tre månaders behandling varje vecka) och inget tillägg till standardbehandling. Samtliga 
strategier har samma struktur som visas i Figur 7, men följer olika simuleringar. Patienter som 
inte har uppnått önskade TG-nivåer efter tre månader flyttas över till standardbehandling. I 
företagets grundscenario analyseras behandling med Waylivra varannan vecka jämfört med 
inget tillägg till standardbehandling. 
 
Fördelningen av patienter i de olika TG-nivåerna vid första cykeln [-------------------------------
--------------------] bestäms av om de behandlas med Waylivra varje vecka, varannan vecka eller 
enligt standardbehandling med hjälp av data från APPROACH och APPROACH- OLE. 
 
En diskonteringsränta på tre procent för både kostnader och hälsovinster används i den häl-
soekonomiska analysen. Modellen halv-cykelkorrigeras från tre månader, vid behandlings-
stoppregeln, och framåt. Förutom stoppregeln vid tre månader antas patienter avsluta 
behandling med Waylivra på grund av oönskade händelser, tolerabilitet samt svårigheter att 
följa behandlings- och monitoreringsriktlinjer.  
 
Företaget har inte inkluderat påverkan av ätstörningar, fettlever eller hepatosplenomegali (se 
sektion 2.1) på grund av begränsade data och möjlighet att ta hänsyn till detta i den hälsoeko-
nomiska analysen. 
 
Företaget menar att analysen fångar de viktigaste komponenterna av sjukdomen och att den 
beskriver effekten av Waylivra vid alla TG-baslinjenivåer där historik av pankreatit tas i åtanke. 
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att det är lämpligt att modellen har ett livstidsperspektiv med tanke på att sjukdo-
men är kronisk och att det är en livslång behandling samt påverkar överlevnaden. Då det sak-
nas nationella behandlingsriktlinjer för FCS i Sverige och underlaget är baserat på en liten 
patientpopulation finner TLV att företagets hälsoekonomiska analys är förknippad med osä-
kerheter i modellerat sjukdomsförlopp och nuvarande behandling av FCS.  
 
Det finns höga osäkerheter kring definitionen av vilka patienter som har hög risk för pankrea-
tit. Indikationen ger inte en definition av vilka patienter som bör ingå och det saknas en veder-
tagen definition av denna patientgrupp. Enligt TLV:s kliniska expert finns det en risk för 
indikationsglidning till patienter som inte har hög risk för pankreatit, enligt företagets definit-
ion. Vidare är detta en undergrupp i de kliniska prövningarna med redan få patienter, vilket 
ökar osäkerheterna i resultatet. Alternativa patientpopulationer analyseras i känslighetsana-
lyserna. 
 
Företaget uppger att modellen har validerats genom att rådfråga kliniska experter och experter 
i hälsoekonomi i Storbritannien samt jämföra utfallet med resultat rapporterade i de kliniska 
studierna på Waylivra. 
 
Företaget har på begäran av TLV kommit in med information angående justering av genom-
snittsåldern i analysen (41 år) jämfört med genomsnittsåldern i APPROACH (46 år). De anser 
att patienter som ingick i ett UK Early Access to Medicines Scheme (EAMS)19 är mer represen-
tativa för den sannolika åldern i patientgruppen i Sverige. Genomsnittsåldern vid behandlings-
start i analysen justeras i TLV:s analyser till 46 år. 
 

 
19 [------------------------------------------------------------------------------]. 
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Det är osäkert om fördelningen av patienter i de olika TG-nivåerna är representativ, vilken 
ändras med antaganden om startpopulationens AP historik. TG-nivåerna för patienterna esti-
merades med en regressionsanalys för att skatta behandlingseffekt vid de olika TG-nivåerna 
med behandling varannan vecka. Företaget argumenterar för att denna modell har hög intern 
validitet och att data användes för patienter i APPROACH och APPROACH OLE som hade 
reducerat sina doser. Behandling med Waylivra resulterar i att fler patienter befinner sig i TG-
gruppen med medelrisk, jämfört med inget tillägg till standardbehandling där fler patienter 
befinner sig i hög risk TG-grupper, vilket är associerat med flera hälso- och livskvalitetsvinster. 
 

TLV:s bedömning: 
TLV bedömer att modellstrukturen fångar att patienter med FCS kan utveckla AP, samt att AP 
kan leda till KP. 
 
TLV bedömer att det finns osäkerheter kring företagets antagande att enbart patienter med 
tidigare episoder av akut pankreatit har hög risk för pankreatit. Det är osäkert huruvida denna 
definition kommer att användas i klinisk praxis då den inte är vedertagen. TLV bedömer att 
det finns risk för indikationsglidning till FCS patienter som inte har hög risk för pankreatit, 
enligt företagets definition.  
 
TLV bedömer att genomsnittsåldern vid behandlingsstart i den hälsoekonomiska analysen bör 
vara 46 år, enligt baslinjedata från APPROACH. Vidare bedömer TLV att ett livstidsperspektiv 
samt tre månaders cykler är rimliga att använda för att visa effekten av behandling på TG-
nivåer och påverkan av oönskade händelser. 

3.1 Effektmått 

 Klinisk effekt 

Företaget har presenterat effektmått hämtade från fas 3-studierna APPROACH [2] och AP-
PROACH OLE [2], observationsstudier, databasen CALIBER i England samt expertutlåtanden 
(se mer om studierna i sektion 2.5). 
 
Effektmåtten är inhämtade för de olika hälsostadierna baserat på TG-nivåer och risk för akut 
pankreatit (AP). Dosering i den hälsoekonomiska analysen är beräknad enligt produktresumén 
och inte enligt den tillämpade doseringen i den pivotala kliniska prövningen APPROACH. Ef-
fekten av Waylivra med behandling varannan vecka är skattad med regressionsanalyser. 
 
Företaget menar att analysen initialt var framtagen för att efterlikna APPROACH i vilken pa-
tienter behandlades med Waylivra varje vecka. Företaget noterar att när analysen justerades, 
baserat på doseringen i produktresumén, ökar osäkerheterna på grund av brist på klinisk evi-
dens från randomiserade studier. 
 
Tabell 13 redovisar effektmåtten som används i den hälsoekonomiska analysen. 
 
Tabell 13 Effektmått i den hälsoekonomiska analysen av Waylivra i tillägg till standardbehandling jämfört 
med inget tillägg till standardbehandling 

 
AP: akut pankreatit, KP: kronisk pankreatit, TG: triglycerider. 
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Uppföljningsstudien APPROACH OLE användes för att estimera påverkan av uteblivna doser 
de första tre månaderna samt vid dosering varannan vecka. Mortalitetsrisker inhämtades från 
olika observationsstudier [8, 16-18]. Analysen har ålderspecifika mortalitetsvärden för patien-
ter som inte har några komorbiditeter men är justerad för patienter som har KP och/eller dia-
betes. Mortalitetsrisken vid AP [-----] är oberoende tidigare episoder av AP. Företaget gör även 
antagandet att Waylivra bidrar till att reducera denna mortalitetsrisk, vid AP, jämfört med 
standardbehandling [------] [18]. Patienter som behandlas med Waylivra antas ha låga TG-ni-
våer och de i jämförelsearmen antas ha höga TG-nivåer. Inga dödsfall rapporterades i APPRO-
ACH eller APPROACH OLE. 
 
Incidensen av KP och diabetes fångades inte i de kliniska studierna som jämför Waylivra med 
inget tillägg till standardbehandling. Företaget beskriver att fall av AP, KP och diabetes har 
extrapolerats från data inhämtad från databasen CALIBER. Risken att drabbas av AP skiljer 
sig åt mellan de olika TG-nivåerna och inhämtades från CALIBER och APPROACH, beroende 
på TG-nivå (se Tabell 13). Företaget menar att de använde CALIBER för att identifiera risken 
för AP än de kliniska prövningarna på grund av få fall av AP. Företaget menar också att resultat 
från APPROACH inte är applicerbara på klinisk praxis på grund av skillnader gällande dose-
ring och monitorering. Behandlingseffekten av Waylivra på risken för AP räknades fram ge-
nom att dela antal episoder av AP från APPROACH OLE med patienternas femåriga historik 
av antal AP episoder [--------------------]. 
 
Företaget argumenterar att en fas 2-studie rapporterade att Waylivra reducerade TG-nivåerna 
och förbättrade insulinkänsligheten för patienter med typ II diabetes [14]. Effektmått på den 
årliga incidensen av diabetes i de olika TG-grupperna är modellerade med hjälp av data från 
CALIBER. 
 
Risk för KP har företaget inhämtat från en observationsstudie [15] och ett antagande görs att 
risk för KP är bestämd utifrån det första fallet av AP eller återkommande fall av AP. [----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------]. 
 
Företaget argumenterar att patienter med AP kan komma att uppleva fler episoder över tid. 
Modellen fångar påverkan av KP, men inte huruvida fler episoder av AP är av en annan svårig-
hetsgrad. Företaget menar att detta skulle kunna påverka kostnader vid sjukhusinläggning, 
livskvalitetsvikter och mortalitet av FCS. 
 
I den hälsoekonomiska analysen antas patienter avbryta behandlingen med Waylivra om de 
inte lyckas uppnå önskade TG-nivåer vid tre månader, vid död eller på grund av oönskade hän-
delser. Avbrott i behandling med Waylivra är modellerat med hjälp av APPROACH OLE data, 
se Figur 8.  
 

 
Figur 8 Andel patienter som kvarstår på behandling med Waylivra 
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TLV:s diskussion 
Företaget beskriver att behandling med Waylivra hos FCS-patienter leder till en betydande 
sänkning av TG-nivåer. Data är extrapolerad i Markovmodellen vilket leder till höga osäker-
heter i behandlingseffekt av Waylivra över tid. 
 
Den relativa effekten av behandling med Waylivra jämfört med inget tillägg till standardbe-
handling de första tre månaderna är inhämtad från APPROACH. Denna data är förknippad 
med låga osäkerheter gällande den relativa effekten på TG-nivåer. Företaget argumenterar att 
data är generaliserbar till befolkningen i Storbritannien, men redovisar ingen analys av gene-
raliserbarheten till den svenska populationen. TLV:s kliniska expert menar att baslinjen i AP-
PROACH är generaliserbar till svenska populationen. Data från studien APPROACH OLE 
används i en regressionsanalys för modelleringen av effekt med behandling varannan vecka, 
vilket ger höga osäkerheter.  
 
TLV anser att det finns osäkerheter kring estimatet av uteblivna doser. Det är osäkert om det 
är lämpligt att använda uppföljningsstudien APPROACH OLE för att estimera antal uteblivna 
doser av Waylivra. Företaget menar att den är representativ då några patienter i studien följde 
godkänt doseringsschema enligt produktresumén för Waylivra.  
 
Vidare finner TLV att det är lämpligt att inhämta mortalitetsrisker från de olika observations-
studierna. Företaget har på ett adekvat sätt justerat mortalitetsrisken för patienter som har KP 
och/eller diabetes. Dock anser TLV att företagets antagande att patienter som inte har några 
komorbititeter har ålderspecifika mortalitetsvärden är förknippat med osäkerheter. Likt före-
taget, bedömer TLV:s kliniska expert att mortalitetsrisken vid AP bedöms vara rimlig oavsett 
antal tidigare AP. 
 
Waylivras effekt på AP är inte visad. Det finns inga kliniska studier som visar på att Waylivra 
bidrar till att reducera mortalitetsrisken vid AP, jämfört med standardbehandling. I den eko-
nomiska analysen antar företaget att denna är [-------]. TLV anser att det är osäkert om Way-
livra kan reducera mortalitetsrisken då en AP väl inträffar, jämfört med inget tillägg till 
standardbehandling. Vidare antar företaget att Waylivra reducerar incidensen av AP [-------].  
Med detta antagande är det mycket osäkert om företaget dubbelräknar vinster med Waylivra 
då patienterna även reducerar risken att drabbas av AP när de flyttar till TG-nivåer med lägre 
risk för AP. 
 
Vidare finns det inga kliniska studier som jämför Waylivra med inget tillägg till standardbe-
handling som visar på Waylivras påverkan på KP, då inga patienter utvecklade KP. Incidensen 
av KP i den hälsoekonomiska analysen är därför förknippad med mycket höga osäkerheter. 
Risken för KP i analysen inhämtades från en observationsstudie [15], vilken kalibrerades för 
att bättre stämma överens med utlåtanden från kliniska experter i Storbritannien. Denna siffra 
bygger på osäkra antaganden. Vidare anser TLV:s kliniska expert att sambandet mellan TG-
nivåer och KP osäkert (se sektion 0). Företaget justerar detta antagande i sina känslighetsana-
lyser. 
 
Det saknas evidens för Waylivras påverkan på diabetes i de kliniska prövningarna som jämför 
Waylivra mot inget tillägg till standardbehandling. Företaget har använt data från CALIBER 
för att skatta årlig incidens av diabetes, men det är osäkert om denna data är representativ för 
hur många patienter med FCS som kommer att utveckla diabetes typ-2. Incidensen för de olika 
TG-nivåerna är mycket osäker och det finns risk att CALIBER data överskattar incidensen av 
diabetes i FCS populationen. 
 

TLV:s bedömning: 
TLV bedömer att det råder stora osäkerheter kring effekten av långvarig behandling med Way-
livra. Doseringen enligt produktresumén som används i den hälsoekonomiska analysen har 
enbart testats i kliniska studier på några få patienter (n=51) i APPROACH OLE, som tidigare 
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hade fått placebo i tillägg till standardbehandling i APPROACH. Vidare bedömer TLV att ef-
fektstorleken av behandling med Waylivra på risken för AP-episoder är osäker. 
 
Få effektmått i modellen är direkt inhämtade från de kliniska prövningarna som jämför Way-
livra i tillägg till standardbehandling jämfört med inget tillägg till standardbehandling. Många 
effektmått är istället baserade på studier på andra patientpopulationer, antaganden och uträk-
ningar samt extrapolerade över en lång tidsperiod, vilket TLV bedömer bidrar till höga osäker-
heter. 
 
TLV bedömer att det finns en stor risk att företaget kan ha överskattat behandlingseffekten av 
Waylivra. Vinster kan ha dubbelräknats då företaget har räknat på att risken för AP minskar 
vid sänkta TG-nivåer och även vid behandling med Waylivra. TLV bedömer även att det är 
möjligt att risken att drabbas av KP är överskattad. 
 
TLV bedömer att det finns osäkerheter kring estimatet av uteblivna doser av Waylivra men att 
det är mest lämpligt att använda uppföljningsstudien APPROACH OLE för att beräkna detta. 

 Hälsorelaterad livskvalitet 

I analysen har företaget inkluderat data på hälsorelaterad livskvalitet. Enligt företaget antas 
patienter med FCS uppleva nedsatt livskvalitet i och med högre TG-nivåer. 
 
Företaget har gjort en vinjett-studie [19] samt efterfrågat expertutlåtanden för att skatta livs-
kvalitetsvikter att använda i den hälsoekonomiska analysen av Waylivra.  
 
Vinjettstudien skattar inte livskvalitetsvikter för alla hälsotillstånd som återfinns i analysen. 
Livskvalitetsvikter skattas för två av tre TG-nivåer (låg och hög). [---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------]. 
 
Företaget har gjort antaganden angående livskvalitetsvikter för patienter med tidigare fall av 
AP. [--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------]. 
 
Livskvalitetsvikter som används i den hälsoekonomiska analysen presenteras i Tabell 14. 
 
Tabell 14 Livskvalitetsvikter i den hälsoekonomiska analysen 

 
AP: akut pankreatit, KP: kronisk pankreatit, TG: triglycerider. 

 
Fas 3-studien APPROACH och dess uppföljningsstudie (APPROACH OLE) inkluderar de ge-
neriska mätinstrumenten EQ-5D-5L samt SF-36. Resultaten används inte i analysen då före-
taget menar att EQ-5D inte fångar förändringar i livskvalitet som är relevanta för denna 
patientgrupp. Företaget använder resultaten från APPROACH vid sex månader i en scenario-
analys, se sektion 4.1.3. [---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------]. 
 
Företaget argumenterar att livskvaliteten för patienter med FCS drivs av AP, KP, diabetes och 
kognitiv påverkan snarare än förändrade TG-nivåer. 
 
Företaget har räknat ut en livskvalitetsförlust vid diabetes, med komplikationer [--------] med 
utgångspunkt i en studie som redovisar en livskvalitetsförlust vid diabetes utan komplikationer 
[--------] [20]. Företaget har justerat livskvalitetsvikten genom att göra ytterligare avdrag för 
högt blodtryck, stroke, kronisk hjärtsvikt och hjärtinfarkt samt för patienter som har fler än 
fem komorbiditeter, enligt samma studie (ibid). Företaget justerar detta antagande i en 
scenarioanalys och använder livskvalitetsvikten för diabetes utan komplikationer. 
 
Företaget har inkluderat livskvalitetsförluster vid allvarliga oönskade händelser, vilka är redo-
visade i Tabell 15. 
 
Tabell 15 Livskvalitetsförluster  

AP: akut pankreatit. 

 
TLV:s diskussion 
Vinjettstudien, som företaget har använt för att skatta livskvalitet för denna patientpopulation, 
inkluderar inte patienter utan normalbefolkningen i England. Den bedöms vara av sämre me-
todologisk kvalitet jämfört med EQ-5D resultat från en fas 3-studie. Företaget argumenterar 
att de använde denna källa på grund av att instrumentet EQ-5D inte är känsligt nog. 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------].Patienter som behandlades med Waylivra upplevde fler 
oönskade händelser än de som fick placebo, vilket kan vara en förklaring till att de rapporte-
rade sämre HRQoL. Det är även ett stort bortfall av patienter som svarat på EQ-5D formuläret 
vid 12 månader. Det finns en risk att de svårast sjuka och/eller de som har drabbats av allvar-
liga oönskade händelser och inte längre medverkar i studien är de som inte svarat. 
 
Enligt TLV:s kliniska expert märker inte patienterna någon skillnad i livskvalitet på grund av 
höga TG-nivåer. Vidare kan patienter vid extrema värden uppleva kognitiv påverkan men det 
försvinner snabbt då TG-nivåerna sjunker. 
 
Det finns höga osäkerheter kring företagets antagande att livskvalitetsförluster vid diabetes 
antas vara för de som upplever komplikationer. Företagets metod att räkna fram nyttovikts-
förlust bedöms inte lämplig och överskattar livskvalitetsförlusten vid diabetes. Detta anta-
gande justeras i känslighetsanalyser. 
 

Hälsotillstånd 
Värde  

(per år) 
Användning i  

modellen (dagar) 
Källa  

AP [-----] [-----] 
Företagets beräkning  

baserat på vinjettstudien 

Diabetes (med komplikationer) -0,225 [-----] [20] 

Diabetes (utan komplikationer) -0,124 [-----] [20] 

Trombocytopeni, Grad 3  
(25 000–50 000/μL) 

-0,18 [-----] [21] 

Trombocytopeni, Grad 4  
(< 25 000/μL) 

-0,18 [-----] [21] 

Trötthet -0,12 [-----] [21] 

Irritation på injektionsstället -0,08 [-----] [22] 

Ålder -0,00029 NA [20] 
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Det finns stora osäkerheter kring livskvalitetsvikten för KP. Det saknas data på detta område 
och företagets antagande är inte väl motiverat. Livskvalitetsvikten i modellen för KP får stor 
påverkan på resultatet. 
 
Företaget har inkluderat nedsatt livskvalitet för anhöriga till patienter med FCS. Detta får stor 
påverkan på resultatet och analyseras i företagets känslighetsanalyser genom att de exkluderar 
anhörigas livskvalitetsvikter. 
 

TLV:s bedömning: 
TLV bedömer att livskvalitetsvikterna som används i den hälsoekonomiska analysen har 
mycket hög osäkerhet. 
 
TLV bedömer att baslinjevärdena skattade med EQ-5D i den kliniska prövningen APPROACH 
är orimligt höga, då de är högre än för normalbefolkningen i Sverige. Det är till fördel för be-
handlingsalternativet med Waylivra att inkludera denna data i modellen då livskvalitetsförlus-
ten vid exempelvis mortalitet får betydande påverkan på resultatet jämför med resultat från 
vinjettstudien. 
 
TLV bedömer att det medför stora osäkerheter att använda resultat från vinjettstudien för att 
skatta livskvalitetsvikter för patienter med FCS. I de kliniska prövningarna var det ingen skill-
nad i livskvalitet mellan de patienter som behandlades med Waylivra och de som fick inget 
tillägg till standardbehandling, vid sex månader. Därmed är företagets antaganden att de olika 
TG-nivåerna är förknippade med olika livskvalitetsvinster förknippade med mycket hög osä-
kerhet. 
 
TLV bedömer att det råder hög osäkerhet för livskvalitetsantaganden för AP, KP och diabetes 
med komplikationer. 
 
TLV bedömer att påverkan på livskvalitet för anhöriga är lämplig att inkluderas som känslig-
hetsanalys i TLV:s analyser. Det är till fördel för behandlingsalternativet Waylivra att inkludera 
denna data i de hälsoekonomiska analyserna. 

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Kostnader för läkemedlet 

Företagets pris för Waylivra uppgår till [----------] kronor per injektion. Patienter behandlas 
med Waylivra varje vecka under de tre första månaderna. Efter tre månader ska dosen sänkas 
till en underhållsdos om varannan vecka, livet ut. 
 
Enligt produktresumén kan patienter som inte har tillräcklig klinisk respons på den rekom-
menderade behandlingen vid sex månader justera upp dosen till behandling med Waylivra 
varje vecka (se sektion 2.3). Företaget har inte inkluderat detta i modelleringen då de menar 
att det saknas data för kostnader och effekt. Till följd därav har företaget antagit att dosfre-
kvensen inte justeras för några patienter. 
 
Företaget har gjort antagandet att patienter som behandlas med Waylivra varje vecka de första 
tre månaderna har samma kostnad som vid behandling varannan vecka. Företaget önskar göra 
en överenskommelse med NT-rådet angående detta. 
 
En dos Waylivra varannan vecka innebär en läkemedelskostnad per patient och år på cirka [--
------------] kronor. 
 
Inga kostnader för läkemedel antas för patienter på standardbehandling. 
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 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

Företaget använder Södra sjukvårdsregionens prislista (2019) för att uppge vissa enhetskost-
nader för vårdkostnadsposter i analysen. Observationsstudier och uträkningar används för att 
estimera resterande kostnadsposter för analysen. 
 
Företaget har inkluderat kostnader för trombocytopeni. Övriga oönskade händelser, med fler 
än 10 procent drabbade, såsom irritation vid injektionsstället och trötthet antas inte vara för-
knippade med extra resursnyttjande. 
 
Episoder med trombocytopeni är associerade med kostnader baserade på hur allvarliga episo-
derna är. Patienter genomför tester varannan vecka för att kontrollera sina trombocytnivåer 
och de med allvarlig (grad fyra) trombocytopeni antas bli inlagda på sjukhus. Antalet tester 
som behövs är baserat på längden av en episod av trombocytopeni. 
 
Tabell 16 redovisar vårdkostnaderna som används i den hälsoekonomiska analysen. 
 
Tabell 16 Vårdkostnader 

Resurs Enhetskostnad (kr) Källa 

Sjuksköterskebesök 70 Företagets beräkning 

Läkarbesök 1 332 
Regionala priser och ersättningar för södra sjuk-

vårdsregionen 2019 (BLÄKIM) 

Specialistbesök 1 365 Ibid (BLÄK01Å) 

Specialist, telefonsamtal 652 Ibid (TLK001) 

Blodtest, triglycerider 10 
Pris 2019 - Region Skåne samt landstingen Ble-
kinge, Södra Halland, Kronoberg. Klinisk Kemi 

(NPU04094 P) 

Sjukhusinläggning (per dag) 5 629 
Regionala priser och ersättningar för södra sjuk-
vårdsregionen 2019 (BLÄK01Å omvårdnadsdag) 

Oönskade händelser – sjukhusbe-
sök 

1 520 Ibid (LVMAV) 

Blodtest – Trombocyter 10 
Pris 2019 - Region Skåne samt landstingen Ble-
kinge, Södra Halland, Kronoberg. Klinisk Kemi 

(NPU03568 B) 

Läkarbesök hematologi 2 683 
Regionala priser och ersättningar för södra sjuk-

vårdsregionen 2019 (BLÄK01HÅ) 

Träning – dosering 211 Företagets beräkning  

Behandling av KP (årlig kostnad) 587 419 Hall 2014 [23]  

Sjukhusinläggning vid trombocyto-
peni 

7 325 
Regionala priser och ersättningar för södra sjuk-

vårdsregionen 2019 (VD010) 

Steroider 402 Företagets uträkning 

Sjukhusinläggning vid AP 120 178 
Regionala priser och ersättningar för södra sjuk-

vårdsregionen 2019 (G35C) 

Behandling av diabetes (årlig 
kostnad) 

44 589 Nathanson 2018 [24]  

AP: akut pankreatit, KP: kronisk pankreatit, TG: triglycerider 

 
TLV:s diskussion 
Företaget har använt en studie [23] från England för att estimera vad behandling av kronisk 
pankreatit (KP) kostar per år. TLV:s kliniska expert estimerar att läkemedelskostnader och 
sjukvårdskostnader uppgår till mellan cirka 15 000 och 20 000 kronor per år. Vidare menar 
TLV:s kliniska expert att risken för utveckling av KP efter episoder av AP på basen av hypertrig-
lyceridemi är okänd, vilket gör det komplicerat att extrapolera de medicinska kostnaderna från 
hela gruppen av patienter med KP till de som fått det av höga TG-nivåer. Det finns därmed risk 
att företaget har överskattat vad kostnaden för behandling av KP uppgår till i Sverige. TLV har 
efterfrågat en alternativ källa för att estimera denna kostnad, men företaget menar att de inte 
har kunnat identifiera en sådan. 
 
Företaget har använt Södra sjukvårdsregionens prislista (2019) för att uppge vissa enhetskost-
nader. För kostnadsposten sjukhusinläggning vid akut pankreatit (DRG-kod: G35C). Företaget 
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har dock använt kostnader vid den övre trimgränsen (120 178 kronor) för denna DRG-kod vil-
ket överskattar denna kostnadspost. TLV justerar denna kostnadspost i känslighetsanalyser 
till det angivna priset vid Skånes universitetssjukhus (48 119 kronor). 
 
Företaget har estimerat att behandling av diabetes per år uppgår till cirka 40 000 kronor, vilket 
TLV:s kliniska expert bedömer rimligt. 
 
Behandling med Waylivra är förenad med ett stort antal behandlingsavbrott som mestadels 
beror på oönskade händelser. Oönskade händelser som drabbar <10% av patienterna är inte 
inkluderade i modellen. Vilka vårdkostnader som skulle kunna uppkomma på grund av detta 
är svåra att förutse. 
 

TLV:s bedömning: 
Den enskilt största drivande kostnadsposten är läkemedelskostnaden för Waylivra, vilken är 
baserad på rekommenderad dos i produktresumén. TLV bedömer att denna dosering förmod-
ligen kommer efterlevas i klinisk praxis men att det finns en liten risk för att den är underskat-
tad då vissa patienter kan komma att justera dosen till att behandlas varje vecka. 
 
TLV bedömer att kostnaden för kronisk pankreatit (KP) får stor påverkan på resultatet och det 
finns mycket hög risk att företaget har överskattat denna kostnadspost. Detta är även kopplat 
till osäkra data på Waylivras påverkan på incidensen av KP. TLV justerar detta estimat i sina 
analyser. 

 Indirekta kostnader 

Den hälsoekonomiska analysen tar inte hänsyn till indirekta kostnader. 

4 Resultat 

I företagets och TLV:s analyser jämförs Waylivra i tillägg till standardbehandling med inget 
tillägg till standardbehandling. Företagets grundscenario redovisas i stycke 4.1.2 och företagets 
känslighetsanalyser finns i stycke 4.1.3. I företagets grundscenario uppgår kostnaden per vun-
net kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) till cirka [-------------] kronor. 
 
TLV:s grundscenario redovisas i stycke 4.1.3 och känslighetsanalyserna redovisas i stycke 
4.2.3. TLV uppskattar att kostnaden per vunnet QALY är cirka 7,6 miljoner kronor när behand-
ling med Waylivra i tillägg till standardbehandling jämförs med standardbehandling. 

4.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 

Företaget har gjort följande centrala antaganden i den hälsoekonomiska analysen: 

• Patienter som utvecklar kronisk pankreatit (KP) avslutar behandling med Waylivra. 

• Baslinjedistributionen av patienter är baserad på en undergrupp i APPROACH med 
tidigare episoder av AP. 

• Distributionen av patienter på de olika TG-nivåerna är baserad på dosfrekvens och TG-
nivåer vid baslinjen. 

• Patienter som avslutar behandling antas återvända till TG-nivåer som motsvarar bas-
linjen för patienter på standardbehandling. 

• Uppehåll eller avbrott (vid dosering enligt produktresumén) antas följa mönstret som 
Waylivra behandlingsnaiva patienter hade i APPROACH OLE. 

• Ingen mortalitet antas vid allvarlig trombocytopeni. 
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• AP är modellerat som en episod, därmed antas mortalitetsrisk vid AP vara en extra risk 
i varje hälsostadie.  

• Risk för AP i hälsostadiet ’återkommande AP’ antas vara densamma som det genom-
snitt bland patienter i APPROACH med minst en AP de senaste fem åren. 

• Risk för AP, stratifierat på peak TG-nivå och AP historik från CALIBER är generaliser-
bar på hälsostadierna ’tidigare AP’ och ’AP naiva’. 

• Patienter som behandlas med Waylivra varannan vecka antas fortsätta enligt detta do-
seringsschema över sin livstid, förutsatt att de inte avbryter behandling. 

• Risk för diabetes ökar med högre TG-nivåer, vid KP och vid mer frekventa AP. 

• Kostnader och livskvalitetsförluster vid diabetes är halverade vid Waylivra behandling. 

• Livskvalitetsvikten för KP är densamma som den för hälsostadiet med höga TG-nivåer 
och med historik av AP, minus livskvalitetsförlust som motsvarar en månad med AP. 

• KP hälsostadiet inkluderar livskvalitetsförlust för diabetes. 

• Livskvalitetsvikter och kostnader förknippade med behandlingsrelaterade oönskade 
händelser antas vara i en cykel (tre månader). 

• Vårdkostnader antas vara desamma i hälsostadierna medel- och hög risk TG-nivåer. 

• Vårdkostnader bestäms av TG-nivå och inte av behandlingstyp (förutom vid monitore-
ring och oönskade händelser). 

• Behandling med Waylivra ger en livskvalitetsvikt för låga TG-nivåer enligt vinjettstu-
dien medan standardbehandling ger en livskvalitetsvikt som motsvarar höga TG-nivåer 
enligt vinjettstudien. 

• Patienter som behandlas med Waylivra varje vecka de första tre månaderna har samma 
kostnad som vid behandling varannan vecka. 
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 Resultatet i företagets grundscenario 

Resultatet av företagets hälsoekonomiska analys av behandling med Waylivra i tillägg till stan-
dardbehandling jämfört med inget tillägg till standardbehandling redovisas i Tabell 17. I före-
tagets grundscenario vinner patienter [-----] levnadsår och [-----] kvalitetsjusterade levnadsår 
(QALYs) jämfört med standardbehandling. Den inkrementella kostnaden uppgår till cirka [---
--] miljoner kronor. Sammantaget uppgår kostnaden per vunnet QALY till cirka [-------------] 
kronor. 
 
Tabell 17 Resultat i företagets grundscenario 

 
*Diskonterade  
AP: akut pankreatit, KP: kronisk pankreatit, TG: triglycerider, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår. 

 
Resultatet i företagets grundscenario drivs framförallt av kostnaden för Waylivra samt kostna-
den för att behandla KP. Patienter vinner QALYs genom att vara på lägre TG-nivåer under en 
längre period samt undvikna fall av KP. 
 
Skulle kostnader inkluderas för behandling med Waylivra varje vecka under de första tre må-
naderna går kostnaden per vunnet QALY upp ytterligare. 

 Företagets känslighetsanalyser 

Företaget har varierat enskilda parametrar i deterministiska känslighetsanalyser. De fem pa-
rametrar som påverkar resultatet mest redovisas i Tabell 18. 
 
Tabell 18 Resultat i företagets känslighetsanalyser 

 
AP: akut pankreatit, KP: kronisk pankreatit, TG: triglycerider 

 
Företaget redovisar också resultat från scenarioanalyser i vilka diskonteringsräntan varieras. 
Vid noll respektive fem procent för hälsovinster och kostnader uppgår kostnaden per vunnet 
QALY till [-----] och [-----] miljoner kronor respektive. När enbart kostnader diskonterades 
uppgår kostnaden per vunnet QALY till [-----] miljoner kronor. Företaget menar att flertalet 
patienter har avslutat behandlingen efter tio år och efter det är påverkan av att diskontera lä-
kemedelskostnaden liten, men nyttan av att ha undvikit övergång till KP kvarstår. 
 
Företaget har även gjort ett flertal scenarioanalyser i vilka deras antaganden och källor varie-
ras. Dessa analyser redovisas i Tabell 19. 
 

Tabellen omfattas av sekretess 
 

Tabellen omfattas av sekretess 
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Tabell 19 Resultat i företagets scenarioanalyser  

 
* Dosering varje vecka leder inte till högre kostnad jämfört med dosering varje vecka i detta scenario 
†Alla oavsett AP historik 
AP: akut pankreatit, FCS: familjär kylomikronemi, HRQL: hälsorelaterad livskvalitet, KP: kronisk pankreatit, QALYs: kvalitetsju-
sterade levnadsår. 

 
Det som får störst påverkan på resultatet är justering av antagande gällande dosering. I detta 
scenario har företaget justerat till dosering varje vecka för hela patientpopulationen som var 
inkluderad i APPROACH, stoppregeln är inte inkluderad och övergångssannolikheter mellan 
de olika TG-nivåerna inhämtades från APPROACH. 
 
Då livskvalitetsvikter skattade med EQ-5D används sjunker kostnaden per vunnet QALY. Fö-
retaget argumenterar att detta beror på att värdena är högre än i vinjettstudien, vilket gör att 
det blir en större förlust i livskvalitet vid mortalitet, vid alla TG-nivåer. 
 
Vidare har företaget gjort flera scenarioanalyser i vilka antaganden angående startpopulat-
ionen för de olika TG-nivåerna justeras baserad på historik av AP. Resultaten av dessa analyser 
redovisas i Tabell 20. 
 
Tabell 20 [----------------------------------------------------------------------------------------------] 

 
AP: akut pankreatit, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår. 
 
Företaget har redovisat resultat då strukturella osäkerheter vid extrapolering av behandlings-
avbrott justeras i analysen. Störst påverkan får justering till en Weibullfördelning (se Figur 8) 
för behandlingsavbrott vilket gör att kostnaden per vunnet QALY blir cirka [-----] kronor. 
Med denna fördelning kvarstår patienter på behandling med Waylivra över kortare tid och 
vinner [-----] QALYs. 

4.2 TLV:s grundscenario 

TLV bedömer att det råder mycket hög osäkerhet i företagets grundscenario. Klinisk evidens 
saknas för flera parametrar och bygger istället på antaganden. I denna sektion redovisas TLV:s 
analyser i vilka flera parametrar är justerade. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 
uppgår i TLV:s grundscenario till cirka 7,6 miljoner kronor. 
 
Då definitionen av hög risk för pankreatit är otydlig bör den hälsoekonomiska analysen inklu-
dera hela patientpopulationen med FCS. Alla patienter diagnostiserade med FCS anses ha för-
höjda TG-nivåer och därmed risk för pankreatit. Enligt TLV:s kliniska expert finns det risk för 

Tabellen omfattas av sekretess 
 

Tabellen omfattas av sekretess 
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indikationsglidning och det är osäkert hur läkare kommer att tolka definitionen i den kliniska 
vardagen. 
 
TLV justerar den genomsnittliga åldern vid behandlingsstart med Waylivra till 46 år, vilket 
motsvarar den genomsnittliga åldern vid baslinjen i APPROACH. Enligt TLV:s kliniska expert 
stämmer detta överens med den svenska populationen. 
 
I de kliniska prövningarna har det inte visats att Waylivra har en skyddande effekt på mortali-
tet vid AP. Därför antar TLV samma mortalitet vid AP för Waylivra som vid inget tillägg till 
standardbehandling. 
 
Det finns stora osäkerheter kring de två källorna företaget har använt för att skatta livskvali-
tetsvikter för de olika TG-nivåerna (vinjettstudien och EQ-5D från APPROACH). TLV har en 
preferens att använda livskvalitetsvikter som är estimerade med EQ-5D. TLV håller med före-
taget att höga basvärden rapporterades i APPROACH och justerar därför livskvalitetsvikterna 
för samtliga TG-nivåerna till att motsvara normalpopulationen vid 46 års ålder (från 0,91 till 
0,85, Dolan 1999). TLV gör inga ytterligare justeringar, likt företagets antagande att vikterna 
inte skiljer sig åt mellan interventionsarmarna vid sex månader (se sektion 3.1.2). 
 
Behandling med Waylivra har inte visat effekt på risk att utveckla KP. Därför justerar TLV 
risken för KP till 30 procent över livstid, likt företaget har gjort i en scenarioanalys på grund 
av de höga osäkerheterna förknippade med denna parameter. I TLV:s känslighetsanalyser änd-
ras risken för KP till 16 procent över en livstid, vilket motsvarar den siffra som företaget rap-
porterade innan risken kalibrerades (se sektion 3.1.1). TLV:s kliniska expert bedömer att det 
är rimligt att risken för KP bland FCS patienter i Sverige är 16 procent över livstid. 
 
Då Waylivra inte har påvisat effekt på incidensen av diabetes bedömer TLV att det inte är rim-
ligt att anta att kostnader och livskvalitetsförluster förknippade med denna sjukdom är halve-
rade vid behandling med Waylivra. TLV bedömer även att det är bättre lämpat att inkludera 
livskvalitetsvikter vid diabetes, utan ytterligare avdrag för komplikationer (0,06, Sullivan 2011 
[20]) i grundscenariot, jämfört med företagets uträkning av livskvalitetsvikter vid diabetes 
med komplikationer ([-----] ibid). 
 
TLV bedömer att det finns risk att företaget har överskattat behandlingskostnaden för KP och 
justerar denna siffra till 20 000 kronor enligt beräkning av TLV:s kliniska expert för läkemedel 
och vård i Sverige (se sektion 3.2.2). TLV testar alternativa estimat i sina känslighetsanalyser. 

 Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario: 

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

• Startpopulationen inkluderar alla patienter oavsett AP historik. 

• Den genomsnittliga åldern vid behandlingsstart med Waylivra är 46 år. 

• Waylivra har ingen effekt på den relativa mortalitetsrisken vid AP (justerad till 1).  

• Risk att drabbas av KP är 30% över livstid. 

• Livskvalitetsvikter för samtliga TG-nivåer justeras till 0,85. 

• Kostnader och livskvalitetsvikter förknippade med diabetes är inte halverade vid be-

handling med Waylivra (justerad till 1). 

• Livskvalitetsvikt för diabetes inhämtade från hälsostadiet ’utan komplikationer’ (juste-

rad till 0,12). 

• Anhörigas påverkan på livskvalitets exkluderas. 

• Kostnad för sjukhusinläggning vid AP justerad till 48 119 kronor. 

• Årliga sjukvårds- och läkemedelskostnader för KP justerad till 20 000 kronor. 
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Patienter vinner [-----] QALYs med Waylivra i tillägg till standardbehandling jämfört med 
standardbehandling. Den ökade kostnaden uppgår till cirka [-----] miljoner kronor. Därmed 
uppgår kostnaden per vunnet QALY i TLV:s analys till cirka 7,6 miljoner kronor.
 
Tabell 21 redovisar resultatet från TLV:s grundscenario. 

Tabell 21 Resultat i TLV:s grundscenario 

 
AP: akut pankreatit, KP: kronisk pankreatit, TG: triglycerider, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår. 

 TLV:s känslighetsanalyser 

TLV har gjort ett flertal envägs känslighetsanalyser, i vilka en parameter varieras åt gången för 
att testa hur resultatet påverkas. Resultatet av dessa analyser är redovisade i Tabell 22. 
 
Tabell 22 TLV:s känslighetsanalyser 

 
AP: akut pankreatit, KP: kronisk pankreatit, TG: triglycerider, QALYs: kvalitetsjusterade levnadsår. 
*Motsvarar det övre värdet i konfidensintervallet för denna parameter (0,13 i grundscenariot). 

 
Då startpopulationen inkluderar enbart de patienter med hög risk för pankreatit, enligt före-
tagets definition, blir kostnaden per vunnet QALY cirka [-------------] kronor. 
 
I analysen när den genomsnittliga åldern vid behandlingsstart ändras till 41 år, ändras även 
livskvalitetsvikterna till att motsvara de vid 41-års ålder (0,91, Dolan 1999). Detta gör att kost-
naden per vunnet QALY minskar betydligt. 
 
Då det finns mycket stora osäkerheter beträffande Waylivras påverkan på incidens av AP an-
vänds det övre värdet i konfidensintervallet för denna parameter ([----------------------]) i en 
känslighetsanalys, vilket resulterar i en kostnad per vunnet QALY på cirka [------------] kronor. 

 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

Kostnaden per vunnet QALY för Waylivra jämfört med inget tillägg tillstandardbehandling vid 
olika prisnivåer för läkemedlet Waylivra presenteras i Figur 9. Waylivra kostar [--------] kronor 
per injektion, utan rabatt, vilket ger en kostnad per vunnet QALY på cirka 7,6 miljoner kronor. 
 

Tabellen omfattas av sekretess 
 

Tabellen omfattas av sekretess 
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Figur 9 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer 

 Osäkerhet i resultaten 

TLV bedömer att det råder mycket hög osäkerhet i den hälsoekonomiska analysen. Det saknas 
underlag för att bedöma behandlingseffekten av Waylivra över en längre tidsperiod, enligt god-
känd dosering enligt produktresumén. Därmed är effekten vid dosering med Waylivra varan-
nan vecka förknippad med mycket höga osäkerheter. Dessutom visar studierna att effekten av 
Waylivra avtagande och det är osäkert hur många patienter som kommer att bibehålla låga 
TG-nivåer med godkänd dosering enligt produktresumén. 
 
Effektdata från de kliniska prövningarna är associerad med mycket höga osäkerheter då pati-
entantalet är litet i studierna. Flera patienter avbröt behandling med Waylivra, framförallt på 
grund av oönskade händelser. I studierna (APPROACH och APPROACH OLE) upplever pati-
enterna även oönskade händelser som inte är inkluderade i modellen och det går inte att ute-
sluta att de skulle kunna påverka livskvalitet samt kostnader. 
 
Flera effektmått i den hälsoekonomiska analysen är förknippade med mycket höga osäker-
heter. Företaget har gjort flera antaganden, baserat på studier utförda på andra patientpopu-
lationer. Det saknas klinisk evidens för Waylivras påverkan på mortalitet vid AP, jämfört med 
inget tillägg till standardbehandling. Företaget har heller inte visat evidens på Waylivras på-
verkan på diabetes ock kronisk pankreatit. 
 
TLV bedömer att livskvalitetsvikterna som används i den hälsoekonomiska analysen har 
mycket hög osäkerhet. Sänkta TG-nivåer i sig leder inte till en förändring i livskvalitet, enligt 
resultat från fas 3-studien APPROACH. Företaget har gjort antaganden bland annat angående 
påverkan av AP, KP och diabetes samt oönskade händelser. De deterministiska känslighetsa-
nalyserna visar att flera livskvalitetsvikter har stor påverkan på resultatet av den hälsoekono-
miska analysen, speciellt de för KP. I TLV:s grundscenario har ingen hänsyn tagits till att 
behandlingen kan ge positiva effekter för anhörigas livskvalitet. 
 
Den enskilt största drivande kostnadsposten är läkemedelskostnaden för Waylivra. Vidare är 
kostnaden för behandling av KP förknippad med mycket höga osäkerheter vilket får stor på-
verkan på resultatet. Analyserna tar inte hänsyn till att vissa patienter kan komma att öka do-
seringen av Waylivra eller att det tillkommer extra läkemedelskostnader de första tre 
månaderna när patienter behandlas med Waylivra varje vecka. 

4.3 Budgetpåverkan 

Företaget har uppskattat att fullskalig försäljning efter fyra år på marknaden uppgår till cirka 
[------------] kronor. 
 

Figuren omfattas av sekretess 
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Företaget har identifierat [-----] patienter i Sverige som är diagnostiserade med FCS. De esti-
merar att [-----] patienter kommer att behandlas med Waylivra första året och att [-----] pati-
enter kommer att behandlas år fem. 
 

TLV:s bedömning: Företaget kommer inte att ta andelar av en redan befintlig marknad, 
utan leda till ytterligare läkemedelskostnader. 
 
TLV bedömer att antalet patienter som kan komma att behandlas med Waylivra kan vara fler 
än vad företaget estimerar, då alla patienter diagnostiserade med FCS kan anses ha hög risk 
för pankreatit. Enligt TLV:s kliniska expert kan några av de patienter som finns i Sverige 
komma att eftersträva läkemedelsbehandling för att lätta på kostrestriktionerna. 

4.4 Samlad bedömning av resultaten 

Företaget har inkommit med en hälsoekonomisk analys baserad på en Markovmodell som jäm-
för Waylivra i tillägg till standardbehandling med standardbehandling utan tillägg för patien-
ter med FCS och hög risk för akut pankreatit. Företaget redovisar en kostnad per 
kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) på cirka [-------------] kronor.  
 
TLV bedömer att osäkerheterna i den hälsoekonomiska analysen är mycket höga. Flera anta-
ganden i modellen är förknippade med hög osäkerhet då de inte är verifierade från kliniska 
prövningar. 
 
Osäkerheter kring Waylivras ihållande effekt med dosering varannan vecka enligt godkänd do-
sering i produktresumén är mycket hög. Doseringen i den hälsoekonomiska analysen följer den 
godkända doseringen enligt produktresumén, men skiljer sig åt från den som användes i den 
kliniska prövningen (APPROACH), som jämför Waylivra mot inget tillägg till standardbehand-
ling. I APPROACH behandlades patienter med Waylivra en gång varje vecka. Enligt produkt-
resumén bör patienter behandlas med Waylivra varje vecka under de tre första månaderna för 
att då utvärdera effekten på TG-nivåerna. Patienter fortsätter behandling med Waylivra varan-
nan vecka om önskade värden har uppnåtts.  
 
Definitionen av patienter som har hög risk för pankreatit är inte tydlig. Enligt kliniska experter 
och litteratur bör ihållande, högt förhöjda triglyceridnivåer, genetiskt driven triglyceridhöj-
ning och/eller tidigare akut pankreatit betraktas som viktiga riskfaktorer för pankreatit. Hur 
detta kommer att tolkas i klinisk praxis är därför mycket osäkert. TLV:s kliniska expert bedö-
mer att det finns risk för indikationsglidning då det finns risk att patienter kan eftersträva lä-
kemedelsbehandling för att kunna lätta på de strikta kostrestriktionerna. Detta kan leda till att 
fler patienter, för vilka behandling är mindre kostnadseffektiv, kan komma att behandlas med 
Waylivra. 
 
Korrelationen mellan förhöjda TG-nivåer och en ökad risk för AP bekräftas av kliniska studier. 
Dock är de studierna inte utförda på patienter med FCS, varför det är osäkert om den risken 
för AP som används i företagets hälsoekonomiska modell är generaliserbar till patienter med 
FCS. Enligt TLV:s anlitade expert är det kylomikronerna som ger pankreatit vid FCS. Det finns 
annan genes till jättehöga triglyceridvärden. Här kan bakgrunden vara genetiska varianter 
kombinerat med till exempel diabetes eller hög alkoholkonsumtion och det är då en icke för-
sumbar del av triglyceriderna som finns i ett annat lipoprotein- VLDL. VLDL är mindre benä-
get att skapa en pankreatit, men när triglyceridnivåerna når det område där pankreatit ibland 
uppstår då är kylomikroner dominerande bärare av triglycerider. 
 
Vidare är den hälsoekonomiska analysen även mycket känslig för de livskvalitetsvikter som 
tillskrivs behandling med Waylivra och inget tillägg till standardbehandling. 
 
TLV gör analyser i vilka antaganden i företagets grundscenario är justerade. Resultatet av ana-
lysen visar att kostnaden per vunnet QALY är cirka 7,6 miljoner kronor. Det är inte en enskild 
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parameter som gör att resultatet skiljer sig åt från företagets estimat. Resultatet ska tolkas med 
försiktighet då flera parametrar har hög osäkerhet, vilka framförallt inkluderar: AP historik vid 
behandlingsstart, relativ mortalitetsrisk vid AP, risk att drabbas av KP, kostnader och livskva-
litetsvikter för diabetes, livskvalitetsvikter och huruvida de för anhöriga inkluderas, samt kost-
nader förknippade med KP. 
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5 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

Brittiska National Institute for Health and Care Excellence, NICE har en pågående utredning 
av Waylivra. Syftet är att utvärdera kostnader för behandling med volanesorsen inom den god-
kända indikationen för att avge en nationell rekommendation inom NHS England20. 

  

 
20 Enligt https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-hst10015 (2020-05-13)  

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-hst10015
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