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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 

 

• Ondexxya (andexanet alfa) är ett intravenöst läkemedel som godkänts för vuxna pati-

enter som behandlas med en direkt faktor Xa-hämmare (apixaban eller rivaroxaban) 

där reversering av antikoagulation krävs på grund av livshotande eller okontrollerad 

blödning. 

• Relevanta jämförelsealternativ till Ondexxya är läkemedlen Confidex och Ocplex, så 

kallade protrombinkomplexkoncentrat (PCC). Effekten bedöms vara jämförbar mellan 

de två jämförelsealternativen.  

• Behandling med andexanet alfa har i kliniska studier visats ha bättre effekt än placebo 

avseende surrogatparametern anti-faktor Xa-aktivitet och hemostas inom de tolv första 

timmarna efter insättning.  

• Utifrån de trombotiska händelser och ökningar i koagulationsmarkörer som rapporte-

rats i kliniska studierna så kan en ökad risk för trombos med andexanet alfa inte ute-

slutas. 

• TLV bedömer att effekten av andexanet alfa (Ondexxya) är bättre än PCC avseende ris-

ken att dö inom 30 dagar efter behandling av intrakraniella blödningar eller allvarliga 

gastrointestinala blödningar. Denna bedömning bygger på resultaten i en matchad in-

direkt jämförelse. Det råder därför stor osäkerhet kring hur stor den relativa effektskill-

naden är mellan andexanet alfa och PCC för båda blödningstyperna, men osäkerheten 

är störst för gastrointestinala blödningar. 

• För övriga blödningstyper bedömer TLV att effekten av andexanet alfa och PCC är jäm-

förbar eftersom underlaget är begränsat och ingen effektskillnad påvisats. 

• Eftersom de olika blödningstyperna skiljer sig åt gällande evidensgrad och osäkerhet 

för relativ effekt mellan Ondexxya och PCC, så bedömer TLV det som relevant att ut-

värdera nyttan med Ondexxya separat för respektive blödningstyp.  

• Ondexxya tillhandahålls i en vial à 200 mg pulver till infusionsvätska. Företagets pris 

för Ondexxya är 33 500 kronor per vial.  

• Företaget har uppskattat läkemedelskostnaden för Ondexxya utifrån doseringen i AN-

NEXA-4 studien. I studien behandlades totalt 89,1 procent av patienterna med 880 mg 

Ondexxya och resterande 10,1 procent med 1 760 mg efter att en allvarlig blödning in-

träffat. Baserat på dessa antaganden om dosering uppgår läkemedelskostnaden för att 

behandla en blödning till cirka 182 00 kronor med Ondexxya.  

• Ocplex och Confidex är upphandlade inom slutenvården med varierande priser. Kost-

naden för att behandla en blödning med något av dessa läkemedel var år 2019 mellan 

3 370 och 14 000 kronor.  

• Företagets hälsoekonomiska analys utvärderar nyttan med Ondexxya för en kohort pa-

tienter som har sex olika blödningstyper. I företagets grundscenario uppgår kostnaden 

per vunnet QALY till cirka 224 000 kronor. 

• TLV bedömer att majoriteten av antalet blödningar i svensk klinisk praxis där Ondex-

xya är ett lämpligt behandlingsalternativ är intrakraniella och allvarliga gastrointes-

tinala blödningar. Mot bakgrund av att TLV bedömer att företagets underlag påvisar en 

effektfördel endast för subgruppen av intrakraniella och allvarliga gastrointestinala 

blödningar använder TLV företagets hälsoekonomiska analys endast för dessa 

subgrupper.  
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• Intrakraniella blödningar 

o TLV konstaterar att flera källor indikerar en lägre 30-dagarsmortalitet för PCC 

jämfört med vad företagets indirekta jämförelse visar. För att ta hänsyn till 

dessa källor har TLV redovisat ett spann på kostnaden per vunnet QALY som är 

mellan 380 000 och 1,6 miljoner kronor.  

o Ett dataunderlag från Socialstyrelsen från år 2011 till år 2018 visar att cirka 51 

procent av alla patienter som drabbats av en intrakraniell blödning har fått 

minst två intrakraniella blödningar under denna tidsperiod. TLV har inte kun-

nat studera ett scenario där flera blödningar antas inträffa. TLV bedömer det 

som rimligt att kostnaden per vunnet QALY är högre för patienter som drabbas 

av fler än en intrakraniell blödning. Detta eftersom överlevanden antas vara 

lägre för dessa patienter.  

• Allvarliga gastrointestinala blödningar 

o Eftersom det föreligger mycket stora osäkerheter i hur stor effektfördelen är för 

Ondexxya för denna subgrupp redovisar TLV endast känslighetsanalyser där 

30-dagarsmortaliteten med PCC varieras. TLV kan inte bedöma inom vilka ni-

våer kostnaden per vunnet QALY är inom för detta användningsområde.  

• För övriga blödningstyper som inte utgörs av intrakraniella eller allvarliga gastrointes-

tinala blödningar redovisar TLV en kostnadsjämförelse där Ondexxya i genomsnitt kos-

tar cirka 177 000 kronor mer per blödning i jämförelse med PCC.  

 

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 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har den 18 september 2015, på beställning av 
Rådet för nya terapier, NT rådet, genomfört en förstudie av Ondexxya inom ramen för klinik-
läkemedelsuppdraget (dnr 2948/2015). 
 
Den 13 januari 2017 har en tidig bedömningsrapport tagits fram av 4-länsgruppen (Skåne, 
Stockholm, Västra Götaland och Östergötland) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL. Rapporten var utformad för att ge en bild av Ondexxyas potentiella värde och dess 
sannolika konsekvens för sjukvården. Rapporten publicerades den 2 mars 2017. 
 
NT-rådet har den 28 mars 2017 utsett Ondexxya till nationell samverkan vilket betyder att det 
ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att avge en rekom-
mendation till regionerna om dess användning.  
 
Den 9 oktober 2019 har NT-rådet skickat en beställning till TLV med begäran att initiera en 
hälsoekonomisk utvärdering av Ondexxya inom ramen för klinikläkemedelsuppdraget. Den 22 
januari 2020 har TLV fått in nödvändigt underlag från företaget (dnr 2804/2019). 
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2 Medicinskt underlag Ondexxya 

2.1 Livshotande eller okontrollerad blödning vid pågående behandling 
med faktor Xa-hämmaren apixaban och rivaroxaban 

Faktor Xa, den aktiverade formen av faktor X, är ett av de protein som är verksamma vid blod-
koagulering. Faktor Xa bildar, på blodplättens yta, ett komplex med faktor Va, som kallas för 
protrombinaskomplexet, och som aktiverar protrombin till trombin. Bildat trombin omvand-
lar fibrinogen till fibrin (slutsteget i koagulationsprocessen). Hämning av faktor Xa avbryter 
koagulationskaskaden, vilket hämmar bildning av trombin och därmed hindrar utveckling av 
blodpropp.  
 
Faktor Xa-hämmarna Eliquis (apixaban) och Xarelto (rivaroxaban) används hos patienter med 
stor till mycket stor risk för blodpropp, huvudsakligen som förebyggande behandling mot 
stroke vid förmaksflimmer1 och för behandling och prevention av venös tromboembolism 
(VTE)2. Socialstyrelsens läkemedelsstatistik visar att sammanlagt cirka 213 000 patienter har 
förskrivits Eliquis och Xarelto 20183. Majoriteten, cirka 84 procent, är 65 år eller äldre. 
 
Behandling med antikoagulantia, det vill säga läkemedel som hämmar blodproppsbildning, 
såsom faktor Xa-hämmare medför en ökad risk för blödning, ökad risk för blödningskompli-
kationer och ökad dödlighet vid allvarlig blödning. Den absoluta risken för en antikoagulanti-
abehandlad patient att få en allvarlig blödning ligger i genomsnitt på två procent per år [1]. På 
grund av preparatens relativt korta halveringstider4 kan utsättning av läkemedlet och under-
stödjande behandling i många situationer vara tillräckligt. I några av fallen är dock den allvar-
liga blödningen av sådan omfattning att det är indicerat med en antidot. Det gäller intrakraniell 
blödning5 med neurologiska symtom eller massiv blödning där det inte finns tid att avvakta 
den avklingande effekten av antikoagulantia. 
 
En prospektiv kohortstudie av Majeed m.fl. [2] med patienter från 25 svenska sjukhus under-
sökte mellan 1 januari 2014 och 1 oktober 2016 patienter med pågående behandling med apixa-
ban och rivaroxaban som drabbades av blödningar av sådan omfattning att det var indicerat 
med en antidot. Totalt behövde 84 patienter akut reversering av antikoagulantiaeffekten på 
grund av en allvarlig blödning. Patienternas medelålder var 75 år (70–83). Majoriteten av 
blödningarna som krävde akut reversering var intrakraniella (70,2 procent). Resterande all-
varliga blödningar som krävde akut reversering var gastrointestinala (15,5 procent), viscerala 
(6,0 procent), urogenitala (4,8 procent) och muskuloskeletala (3,5 procent).  
 
De kliniskt mest relevanta blödningarna som idag kräver akut reversering är intrakraniella 
blödningar och allvarliga gastrointestinala blödningar enligt TLV:s anlitade experter. 

2.2 Läkemedlet 

Ondexxya innehåller 200 mg andexanet alfa, ett medel som specifikt reverserar faktor Xa-
hämmare. Läkemedlet fick centralt villkorat godkännande för försäljning av EU-kommiss-
ionen den 26 april 2019, vilket förklaras närmare i det offentliga europeiska utredningsproto-
kollet [3]. 

 
1 Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta även snabbare. Detta ökar risken för att blodproppar bildas i 
förmaken, och propparna kan lossna och föras ut via blodbanan till hjärnan eller andra organ. 
2 Som venös tromboembolism (VTE) räknas dels blodproppar i benens och armarnas vener – djup ventrombos (DVT) – dels 
blodproppar som har lossnat och förflyttat sig till lungorna – lungemboli (LE). 
3 Eliquis: 159 094 patienter, Xarelto: 53 845 patienter. 
4 Halveringstiden för rivaroxaban är cirka 5–9 timmar för unga och cirka 11–14 timmar för äldre patienter. Halveringstiden för 
apixaban är normalt cirka 12 timmar (9–14 timmar) vid normal njurfunktion. Vid nedsatt njurfunktion kan halveringstiden för 
dessa läkemedel förlängas och läkemedelseffekten kan finnas kvar 2–3 dygn efter senaste dos. 
5 Oftast intracerebralt hematom (hjärnblödning) eller subaraknoidal blödning (blödning belägen mellan spindelvävshinnan och 
mjuka hjärnhinnan). 
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 Indikation 

Ondexxya är indicerat för vuxna patienter som behandlas med en direkt faktor Xa-hämmare 
(apixaban eller rivaroxaban) där reversering av antikoagulation krävs på grund av livshotande 
eller okontrollerad blödning.  

 Verkningsmekanism 

Andexanet alfa, som är den verksamma substansen i Ondexxya, är en rekombinant form av 
humant faktor Xa-protein som har modifierats så att det saknar enzymatisk faktor Xa-aktivi-
tet. Den huvudsakliga verkningsmekanismen är bindning till, och därmed inaktivering av, fak-
tor Xa-hämmaren (vilket innebär att alla antikoagulationseffekter avlägsnas). Därutöver finns 
en interaktion mellan andexanet alfa och tissue factor pathway inhibitor (TFPI; ett kroppseget 
protein med antikoagulationseffekt) som innebär att andexanet alfa kan hämma TFPI. Denna 
del av verkningsmekanismen är ofullständigt klarlagd. Utifrån sin verkningsmekanism har an-
dexanet alfa ingen effekt på andra antikoagulantia än faktor Xa-hämmare. 

 Dosering/administrering 

Ondexxya får endast administreras på sjukhus.  
 
Varje injektionsflaska innehåller 200 mg andexanet alfa i pulverform. Pulvret löses upp med 
20 ml vatten enligt särskilda beredningsanvisningar [4].  Aseptisk teknik ska användas under 
beredningen. Efter beredning innehåller varje ml lösning 10 mg andexanet alfa.  
 
Läkemedlet administreras efter beredning som en intravenös bolusdos med en hastighet på 
cirka 30 mg/min under 15 minuter (låg dos) eller 30 minuter (hög dos), följt av administrering 
av en kontinuerlig infusion med en hastighet på 4 mg/min (låg dos) eller 8 mg/min (hög dos) 
under 120 minuter. 
 
Rekommenderad dos baseras på: 

• vilken faktor Xa-hämmare som patienten behandlas med (apixaban eller rivaroxaban), 

• vilken dos faktor Xa-hämmare patienten tagit, 

• hur lång tid som har gått sedan patientens senaste dos av faktor Xa-hämmare. 

 
Tabell 1. Sammanfattning av dosering för reversering av apixaban eller rivaroxaban. 

Faktor Xa-hämmare Senaste dos 

Tidpunkt för senaste dosen före 
insättning av Ondexxya 

<8 timmar eller okänt ≥8 timmar 

Apixaban 
≤ 5 mg Låg dos 

Låg dos 
> 5 mg/ okänt Hög dos 

Rivaroxaban 
≤ 10 mg Låg dos 

Låg dos 
> 10 mg/ okänt Hög dos 

 

2.3 Behandling 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) kom i januari 2020 ut med uppdate-
rade behandlingsriktlinjer för vård vid blödning och inför kirurgi vid behandling med NOAK 
(Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia)6 [5]. Dessa behandlingsriktlinjer komplet-
terar det nationella vårdprogrammet Hemostas vid allvarlig blödning [6]. Läkemedelsverket 
har också utgivit behandlingsrekommendationer avseende akut reversering av orala anti-
koagulantia [1, 7].  

 
6 NOAK omfattar de tre faktor Xa-hämmarna Eliquis (apixaban), Xarelto (Rivaroxaban) och Lixiana (edoxaban), samt trombin-
hämmaren Pradaxa (dabigatran). 
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Aktiv behandling av en allvarlig blödning ska ges företräde framför fortsatt antitrombotisk be-
handling (oberoende av indikation) tills blödningen är under kontroll. Utsättning av anti-
koagulantia och understödjande behandling kan i många situationer vara tillräckligt. Vid 
allvarlig blödning eller vid akut invasiv åtgärd med hög blödningsrisk där det inte finns tid att 
avvakta den avklingande effekten av antikoagulantia, ska den antitrombotiska behandlingen 
reverseras så effektivt som möjligt med tillgängliga läkemedel/antidoter. Samtidigt som 
hemostasen återställs rekommenderas tillgängliga kirurgiska, endovaskulära7 och/eller en-
doskopiska8 metoder för att åtgärda blödningskällan. 
 
I dagsläget saknas specifika antidoter för faktor Xa-hämmare. I de fall där akut reversering av 
faktor Xa-hämmaraktiviteten krävs, rekommenderas av både SSTH och Läkemedelsverket de 
prokoagulativa medlen Confidex och Ocplex trots att sådan behandling saknar godkänd indi-
kation vid allvarlig blödning till följd av behandling med NOAK (off-label användning)9. Con-
fidex och Ocplex innehåller koagulationsfaktorerna IX, II, VII och X, protein C och protein S i 
kombination (protrombinkomplexkoncentrat, PCC) och dessa två bedöms i ovan nämnda rikt-
linjer som likvärdiga behandlingsalternativ. Rekommenderad dos av PCC beror, enligt SSTH, 
på hur lång tid som har gått sedan patientens senaste dos av apixaban eller rivaroxaban:  vid 
mindre än 15 timmar sedan senaste dos ges 2000 enheter (E), vid 15–24 timmar sedan senaste 
dos ges 1500 E. Läkemedelsverket rekommenderar en bolusdos på 2 000 E, oavsett när senast 
dos av apixaban eller rivaroxaban tagits, och vid behov kan ytterligare 1 000 E ges tre timmar 
efter bolusdosen. Av SSTH:s behandlingsriktlinjer framgår dessutom att Novoseven (rekom-
binant faktor VIIa) kan övervägas i samråd med koagulationsexpert om behandling med PCC 
ej gett avsedd effekt. Användning av rekombinant faktor VIIa rekommenderas dock inte av 
Läkemedelsverket till den aktuella patientgruppen på grund av otillräcklig erfarenhet. 
 
Hemodialys är inte effektivt på grund av apixabans och rivaroxabans höga plasmaproteinbind-
ningsgrad och rekommenderas därför inte. 

 Jämförelsealternativ 

Företaget anger i sin ansökan att inget läkemedel är godkänt för behandling av allvarlig blöd-
ning hos patienter med pågående behandling med faktor Xa-hämmare, utan patienterna be-
handlas off-label10 med PCC. Detta baseras, enligt företaget, på svenskt kliniskt 
expertutlåtande. Företaget anser därför att både Confidex och Ocplex är relevanta jämförelse-
alternativ. Företaget anger att dess val stöds av aktuella behandlingsriktlinjer.   
 
TLV:s diskussion 
Möjlighet till reversering av antikoagulantiaeffekt kan vara livräddande vid allvarlig blödning 
eller inför invasiv åtgärd med hög blödningsrisk, där det inte finns tid att avvakta den avkling-
ande effekten av antikoagulantia.  
 
K-vitamin och PCC (Confidex och Ocplex) är vedertagna behandlingar för att motverka effek-
ten av warfarin, men i dagsläget saknas specifika antidoter för faktor Xa-hämmare. De behand-
lingsalternativ som finns tillgängliga, och som rekommenderas vid allvarlig blödning hos 
patienter med pågående behandling med faktor Xa-hämmare, är Confidex och Ocplex. Sådan 
behandling saknar dock godkänd indikation för akut reversering av faktor Xa-hämmare vid 
allvarlig blödning. Enligt klinisk erfarenhet och ett flertal mindre studier föreligger dock effekt 

 
7 Endovaskulär metod, också kallade katetermetod, är en metod där blödningen stoppas/ kärl åtgärdas med hjälp av en kateter 
som förs in i blodkärlen.  
8 Endoskopisk metod innebär att en läkare åtgärdar blödningskällan med hjälp av en liten videokamera (så kallat endoskop) som 
förs in antingen via naturliga kanaler, som till exempel magtarmskanalen, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål). 

9 Confidex och Ocplex är indicerade för behandling av blödning och perioperativ blödningsprofylax vid förvärvad brist på koagul-
ationsfaktorer i protrombinkomplexet, såsom brist till följd av behandling med vitamin K-antagonister, eller vid överdosering av 
vitamin K-antagonister, när snabb korrigering av bristen krävs; samt för behandling av blödning och perioperativ profylax vid 
medfödd brist på någon av de vitamin K-beroende koagulationsfaktorerna, när renade specifika koagulationsfaktorprodukter inte 
finns att tillgå. 
10 Off label-användning betyder användning utanför godkänd indikation.  
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av PCC på blödningar hos faktor Xa-hämmare-behandlade patienter [1]. Att läkemedel som 
inte har samma indikation som det aktuella läkemedlet kan utgöra relevant jämförelsealterna-
tiv framgår av TLVAR 2003:2. Enligt TLV:s anlitade kliniska expert är det rimligt att anta att 
Ondexxya kommer att ersätta behandling med PCC i händelse av livshotande eller okontrolle-
rad blödning hos vuxna patienter som behandlas med faktor Xa-hämmarna apixaban eller ri-
varoxaban. Confidex och Ocplex har tidigare bedömts vara likvärdiga av Stockholms läns 
läkemedelskommittés expertråd för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel 
[8]. 
 
Ocplex är den behandling som används i störst utsträckning i svensk hälso- och sjukvård. TLV 
har tagit del av användning och avtalade priser för Ocplex och Confidex från alla regioner i 
Sverige mellan år 2015 och år 2019. Under år 2019 var användningen till 75 procent med 
Ocplex och resterande 25 procent var Confidex. De avtalade priserna varierar mellan regioner 
och över tid. Se avsnitt 3.2.2 för en närmare beskrivning av kostnader för dessa läkemedel.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att både Confidex och Ocplex är relevanta jämförelseal-
ternativ till Ondexxya vid livshotande eller okontrollerad blödning under pågående behandling 
med apixaban eller rivaroxaban. I avsaknad av underlag för relativ effekt mellan Confidex och 
Ocplex på området utgår TLV från att effekten är jämförbar mellan de två jämförelsealternati-
ven. Då priserna varierar regionalt och över tid gör TLV ingen bedömning av vilket av de två 
jämförelsealternativen som är mest kostnadseffektivt. 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet 

 Kliniska studier 

Effekten av andexanet alfa har utvärderats i två dubbelblindade fas 3-studier med friska för-
sökspersoner som antikoagulerats med apixaban respektive rivaroxaban (ANNEXA-A respek-
tive ANNEXA-R) [9], en öppen fas 3b/4-studie av patienter med akut allvarlig blödning 
(ANNEXA-4) [10] samt randomiserade, placebokontrollerade fas 2-studier med varierande 
doser av andexanet alfa med friska försökspersoner som antikoagulerats med faktor Xa-häm-
mare.  
 
ANNEXA-A (14-503) och ANNEXA-R (14-504) 

Metod 

I fas III-studierna ANNEXA-A och ANNEXA-R [9] deltog 33 respektive 41 friska försöksper-
soner (ålder 50–75 år)11 av båda könen. Deltagarna i ANNEXA-A gavs 5 mg apixaban (Eliquis) 
två gånger per dag under 3,5 dagar varefter 24 deltagare behandlades med andexanet alfa och 
nio med placebo. Behandlingen med andexanet alfa eller placebo påbörjades tre timmar efter 
sista dosen av apixaban (den tidpunkt då den högsta plasmakoncentrationen av apixaban ses). 
Deltagarna i ANNEXA-R gavs 20 mg rivaroxaban (Xarelto) en gång om dagen under fyra dagar 
varefter 27 behandlades med andexanet alfa och 14 med placebo. Behandlingen med andexa-
net alfa eller placebo påbörjades fyra timmar efter sista dosen av rivaroxaban (den tidpunkt då 
den högsta plasmakoncentrationen av rivaroxaban ses). 
 
Båda studierna genomfördes i två delar; i del ett gavs behandlingen med enbart en bolus-
dos andexanet alfa och i del två en bolusdos plus en 120 minuters infusion. I ANNEXA-A 
behandlades deltagarna i enlighet med "låg dos"-doseringsschemat, det vill säga 400 mg bolus 
(30 mg/ min) och infusion med 4 mg/ min i 120 minuter (totalt 480 mg). I ANNEXA-R be-
handlades deltagarna i enlighet med "hög dos"-doseringsschemat, det vill säga 800 mg bolus 
(30 mg/ min) och infusion med 8 mg/min i 120 minuter (totalt 960 mg). 
 

 
11 Medianåldern i ANNEXA-A var 56,5 år och i ANNEXA-R 57 år. 
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Det primära effektmåttet var i båda studierna procentuell förändring i anti-faktor Xa-aktivitet 
från baslinjen12 till nadir13. Viktiga sekundära effektmått var a) andelen deltagare som upp-
nådde minst 80 procent reversering av anti-faktor Xa-aktivitet från baslinjen till nadir, b) för-
ändringen i plasmakoncentration av obundet apixaban och rivaroxaban efter administrering 
av andexanet alfa eller placebo, och c) förändringen i trombinbildning (mätt som endogen 
trombinpotential, ETP) från baslinjen till maxvärdet efter administrering av andexanet alfa 
eller placebo. 

Resultat 

Studiernas primära effektmått, det vill säga en signifikant skillnad i den procentuella för-
ändring i anti-faktor Xa-aktivitet från baslinjen till nadir efter behandling med andexanet alfa 
jämfört med placebo, uppnåddes.  
 
Efter bolusdosen med andexanet alfa (studiedel ett) sjönk anti-faktor Xa-aktiviteten i både 
gruppen som antikoagulerats med apixaban och gruppen som antikoagulerats med rivaroxa-
ban snabbt, inom två till fem minuter. I ANNEXA-A sjönk aktiviteten med 94±2 procent 
för deltagarna som behandlades med andexanet alfa och med 21±9 procent för placebogrup-
pen (p<0,001). I ANNEXA-R var motsvarande siffror 92±11 procent jämfört med 18±15 
procent (p<0,001).  
 
Vid behandling med andexanet alfa som bolus plus infusion (studiedel två) var den procentu-
ella sänkningen i anti-faktor Xa-aktivitet i ANNEXA-A 92±3 procent jämfört med 33±6 pro-
cent för placebogruppen (p<0,001). I ANNEXA-R var motsvarande siffror 97±2 procent 
jämfört med 45±12 procent (p<0,001).  
 
Effekten av andexanet alfa minskade sedan under cirka två timmar efter bolus eller infus-
ion, vilket överensstämmer med halveringstiden för läkemedlet som är cirka en timme. 
Därefter var anti-faktor Xa-aktiviteten tillbaka på samma nivå som i placebogruppen (Fi-
gur 1). 

 
12 Baslinjen: tidpunkten före påbörjad behandling med andexanet alfa eller placebo. 
13 Nadir: den lägsta nivån efter given behandling med andexanet alfa eller placebo. 
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Figur 1. Anti-faktor Xa aktivitet över tid. A. ANNEXA-A del 1, B. ANNEXA-R del 1, C. ANNEXA-A del 2, D. 
ANNEXA-R del 2.  
  

 
 
Resultaten från sekundära effektmått, vilka beskrivs nedan, stödde resultaten från huvudana-
lysen. 
 
Alla deltagare som behandlades med andexanet alfa hade minst 80 procent reversering av anti-
faktor Xa-aktivitet. För deltagarna som fick placebo var det ingen som hade minst 80 procent 
reversering av anti-faktor Xa-aktivitet (p<0,001). Hos dessa minskade anti-faktor Xa-aktivite-
ten som vid förväntad utsöndring (clearance) av respektive antikoagulantia. 
 
Efter behandling med andexanet alfa sjönk plasmakoncentrationen av obundet apixaban och 
rivaroxaban under aktiv nivå (det vill säga till en plasmanivå som beräknas ge liten eller ingen 
antikoagulantiaeffekt)14. Både vid bolusdos och bolusdos plus infusion var plasmakoncentrat-
ionerna, oberoende av antikoagulantia, tillbaka på samma nivå som i placebogruppen inom en 
till tre timmar.  
 
I både ANNEXA-A och ANNEXA-R ökade trombinbildningen signifikant hos deltagarna som 
behandlades med andexanet alfa jämfört med placebo, och trombinbildningen bibehölls inom 
normala nivåer efter avslutad behandling. Trombinbildningen steg till normala nivåer inom 
två till tio minuter efter bolusadministrering av andexanet alfa hos 100 procent av deltagarna 
i ANNEXA-A jämfört med 11 procent i placebogruppen. I ANNEXA-R var motsvarande siffror 

 
14 Den plasmakoncentration av obundet apixaban och rivaroxaban som beräknats ge liten eller ingen antikoagulantiaeffekt är <3,5 

ng/mL respektive <4,0 ng/mL. 
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96 procent (26 av 27) jämfört med 7 procent för placebogruppen. Efter administrering av bolus 
plus infusion av andexanet alfa steg trombinbildning till normala nivåer hos alla deltagare i 
både ANNEXA-A och ANNEXA-R. Hos deltagarna som fick placebo återställdes trombinbild-
ning hos 25 procent av dem som antikoagulerats med apixaban, men inte hos någon av dem 
som antikoagulerats med rivaroxaban. Uppföljningstiden var 22 timmar. 
 
ANNEXA-4 (14-505)  

Metod 

ANNEXA-4 [10] var en prospektiv enkelarmad öppen fas 3b/4-studie där effekt och säkerhet 
av andexanet alfa utvärderades vid behandling av vuxna patienter (18 år eller äldre) som drab-
bats av en allvarlig blödning inom 18 timmar efter administrering av en faktor Xa-hämmare15. 
Allvarlig blödning definierades som a) potentiellt livshotande akut blödning med hemodyna-
misk påverkan, eller b) akut blödning med Hb-fall på åtminstone 20 g/l eller Hb på 80 g/l eller 
lägre om inget utgångsläge på Hb fanns, eller c) akut blödning i kritiskt organ. 
 
Viktiga exklusionskriterier var a) planerad kirurgi inom 12 timmar efter behandling med an-
dexanet alfa, b) intrakraniell blödning hos patienter med en poäng mindre än sju på Glasgow 
Coma Scale16 eller en uppskattad hematomvolym på mer än 60 ml, c) förväntad överlevnad på 
mindre än en månad, d) förekomst av en trombotisk händelse inom två veckor före inklusion, 
eller e) användning av någon av följande medel under de föregående sju dagarna: vitamin K 
antagonister, PCC, rFVIIa, blod eller plasma. 
 
Studien genomfördes i två delar; i del ett inkluderades enbart patienter som hade intrakraniell 
blödning (i syfte att öka proportionen av dessa patienter i studien) och i del två inkluderades 
patienter med akut större blödning oavsett blödningsområde.  
 
Inkluderade patienter behandlades med en bolusdos andexanet alfa i 15 till 30 minuter följd 
av en 120 minuters infusion. Alla patienter som behandlades med apixaban, samt de som be-
handlades med rivaroxaban och som tagit sista dosen mer än sju timmar före andexanet alfa, 
gavs andexanet alfa i enlighet med "låg dos"-doseringsschemat, det vill säga 400 mg bolus (30 
mg/ min) och infusion med 4 mg/ min i 120 minuter (totalt 480 mg). Patienterna som behand-
lades med enoxaparin, edoxaban, samt de som behandlades med rivaroxaban och som tagit 
sista dosen inom 7 timmar eller mindre före andexanet alfa, gavs andexanet alfa i enlighet med 
"hög dos"-doseringsschemat, det vill säga 800 mg bolus (30 mg/ min) och infusion med 8 
mg/min i 120 minuter (totalt 960 mg). 
 
Studiens två primära effektmått var: a) procentuell förändring av anti-faktor Xa-aktivitet från 
baslinjen till lägsta nivån som observerats under intervallet fem minuter efter avslutad bolus-
dos till avslutad infusion och b) frekvens av bra eller utmärkt hemostatisk effekt inom tolv 
timmar efter infusion.  
 
I ANNEXA-4 ingick även en säkerhetsuppföljning under 30-dagar där mortalitet, trombotiska 
händelser och utveckling av antikroppar mot andexanet alfa eller mot faktor X och faktor Xa 
utvärderades. 

Resultat 

I studien ingick 352 patienter med medelåldern 77 år, varav 194 (55,1 procent) var behandlade 
med apixaban och 128 (36,4 procent) var behandlade med rivaroxaban; resterande 30 patien-
ter (8,5 procent) var behandlade med enoxaparin eller edoxaban17. 64 procent hade en 

 
15 Apixaban, rivaroxaban och edoxaban oavsett dos, eller enoxaparin i en dos på åtminstone 1 mg/ kg kroppsvikt per dag. 
16 Poäng varierar från 15 (normalt) till 3 (djup koma). 
17 Ondexxya är indicerat för reversering av antikoagulation enbart hos patienter som behandlas med apixaban eller rivaroxaban. 
Av EPAR framgår att data på patienter som behandlades med enoxaparin och endoxaban är begränsade och därför inte tillräckliga 
för att EMA ska kunna bedöma effekten av Ondexxya på dessa patienter. 
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intrakraniell blödning och 26 procent hade en blödning i magtarmkanalen. 297 av patienterna 
(84,4 procent) fick behandling med andexanet alfa enligt lågdos-schemat och 55 patienter 
(15,6 procent) behandlades enligt högdos-schemat. 249 av patienterna uppfyllde samtliga kri-
terier för att kunna utvärderas med avseende på effekt. Dessa kriterier var: akut större blöd-
ning, uppmätt utgångsvärde för anti-faktor Xa-aktivitet ≥ 75 ng/ml och uppmätta värden för 
anti-faktor Xa-aktivitet efter behandling med andexanet alfa. 
 
Studiens primära effektmål uppnåddes. Medianminskningen av anti-faktor Xa-aktivitet från 
baslinjen till omedelbart efter given bolusdos var 92 procent för både apixaban och för riva-
roxaban (95% KI: 91–93 respektive 88–94). Tolv timmar efter avslutad infusion bedömdes 82 
procent av patienterna (95% KI: 77–87) ha effektiv hemostas (definierad som bra eller ut-
märkt). Effektiv hemostas uppnåddes oavsett blödningsområdet (Figur 2).  
 
Figur 2. Hemostatisk aktivitet, ANNEXA-4. 

 
 
Säkerhetsprofil 
Säkerheten för andexanet alfa har utvärderats i kliniska studier omfattande 247 friska frivilliga 
som fick en faktor Xa-hämmare (ANNEXA-A, ANNEXA-R och fas 2-studierna) samt hos 352 
patienter vilka hade akut större blödning och fick behandling med en faktor Xa-hämmare (hu-
vudsakligen apixaban och rivaroxaban, ANNEXA-4).  
 
I de kliniska studierna på friska frivilliga som fick en faktor Xa-hämmare och därefter andexa-
net alfa rapporterades inga allvarliga eller svåra biverkningar. 

Infusionsrelaterade reaktioner 

De vanligaste observerade biverkningarna under hela studieprogrammet var milda eller mått-
liga infusionsrelaterade reaktioner18, vilka uppkom inom några minuter till några timmar efter 
infusionen.  

Trombotiska händelser 

 
18 Symtom såsom klåda, rodnad, värmekänsla, hosta, dysgeusi (förändring av smakuppfattning), dyspné (andfåddhet) och feber 
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Hos friska frivilliga observerades dosberoende förhöjningar av koagulationsmarkörer19 efter 
administrering av andexanet alfa, men inga trombotiska händelser rapporterades. Dessa mar-
körer mättes inte i ANNEXA-4, men trombotiska händelser har observerats hos 34 av 352 pa-
tienter (10 procent) som avslutat säkerhetsuppföljningen på 30 dagar, inklusive venös 
tromboembolism, hjärtinfarkt och stroke (Figur 3). Av dessa hade åtta patienter (23,5 procent) 
påbörjat antitrombotisk behandling igen vid tidpunkten för den trombotiska händelsen. Me-
diantiden till händelse var nio dagar; en tredjedel av händelserna ägde rum inom tre dagar 
efter behandling med andexanet alfa.  

Mortalitet 

49 av 352 (14 procent) patienter som avslutade säkerhetsuppföljningen i ANNEXA-4 avled 
inom 30 dagar efter blödningen, vilket i första hand bedömdes relaterat till själva blödnings-
tillståndet och inte till andexanet alfa (Figur 3). Majoriteten av dödsfallen var kardiovaskulära. 
Ett fall med hjärtstopp ägde rum efter given bolusdos. Mortaliteten var högre bland patienter 
äldre än 75 år (20,1 procent) jämfört med patienter som var 75 år eller yngre (7,6 procent). 
 
Figur 3. Trombotiska händelser och dödsfall, ANNEXA-4. 

 

 

 
19 Protrombinfragment F1+2, trombin-antitrombinkomplex (TAT) och D-dimer 
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Immunogenicitet 
345 friska frivilliga behandlade med andexanet alfa testades för antikroppar som korsreage-
rade med andexanet alfa och antikroppar mot faktor X och faktor Xa. Behandlingsuppkomna, 
icke neutraliserande antikroppar mot andexanet alfa detekterades hos cirka 10 procent. Dessa 
antikroppar hade generellt låg titer och inga kliniska konsekvenser observerades.  
 
Inga neutraliserande antikroppar mot andexanet alfa eller antikroppar mot faktor X eller fak-
tor Xa detekterades hos de 352 patienter som inkluderats i ANNEXA-4. 
 

TLV:s bedömning: Andexanet alfa bedöms ha bättre effekt än placebo avseende surrogat-
parametern anti-faktor Xa-aktivitet och hemostas inom de tolv första timmarna efter insätt-
ning.   
 
Utifrån de trombotiska händelser som beskrivits i ANNEXA-4 och de ökningar i koagulations-
markörer som påvisats hos friska frivilliga kan en ökad risk för trombos med andexanet alfa 
inte uteslutas. 

 

 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 

Det saknas direkt jämförande kliniska studier mellan andexanet alfa och det relevanta jämfö-
relsealternativet PCC. Företaget har därför kompletterat sin ansökan med en matchad indirekt 
jämförelse mellan andexanet alfa och PCC som skattar den relativa effekten avseende 30-da-
garsmortalitet, utvärderats. Företaget har dessutom redovisat en naiv indirekt jämförelse där 
behandlingseffekten av andexanet alfa jämförs mot så kallad standardbehandling (eng. stan-
dard of care, se studiebeskrivning nedan), med avseende på neurologisk funktion efter en in-
trakraniell blödning. 
 
Matchad indirekt jämförelse mellan andexanet alfa och PCC: 30-dagarsmortalitet 
I den matchade indirekta jämförelsen företaget kommit in med utvärderades behandlingsef-
fekten av andexanet alfa relativt till PCC, med avseende på 30-dagarsmortalitet [opublicerade 
data]. 30-dagarsmortalitet definierades som andel dödsfall under de första 30 dagarna efter 
en allvarlig blödning. 
 
Företagets analys baseras på två kliniska studier: ANNEXA-4 (den pivotala fas III-studien, se 
avsnitt 1.4.1 Kliniska studier) [10] för andexanet alfa, och Green m.fl. 2019 [11] för PCC.  
 
Green m.fl. 2019  [11, 12] beskriver en subgruppsanalys från den brittiska ORANGE-studien 
[12] vilken var en multicenter, observationell, prospektiv kohortstudie, genomförd åren 2013 
till 2016. ORANGE-studiens syfte var att studera kliniskt utfall under de 30 första dagarna vid 
sjukhusinläggning för en allvarlig blödning under peroral antikoagulantiabehandling. Patien-
terna var minst 18 år, behandlades med oral antikoagulantia och hade lagts in på sjukhus på 
grund av en allvarlig blödning enligt ISTH-kriterierna20. Blödningarna behövde inte vara livs-
hotade. Artikeln av Green m.fl. 2019 redovisar resultat för patienterna med faktor Xa-häm-
mare21 varav 372 stod på rivaroxaban eller apixaban. Insamlade data omfattade information 
om komorbiditet, blödningsområde, hematologiska laboratorieresultat och hantering av blöd-
ningen. I tillägg har kliniskt utfall (död, utskrivning eller fortsatt sjukhusvistelse) upp till 30 
dagar efter blödningen registrerats. 149 patienter i studien behandlades med PCC. Den genom-
snittliga PPC-dosen var 35 E/kg och de vanligaste doserna var 25 eller 50 E/kg. Artikeln redo-
visar en 30-dagarsmortalitet sett till hela gruppen med faktor Xa-hämmare och samtliga 
blödningstyper på 21,3 procent och det finns inget stöd för att mortaliteten skulle skilja sig 

 
20 ISTH=International Society on Thrombosis and Haemostasis. Kriterierna anger att blödning för att bedömas som major/all-
varlig ska vara: (1) dödlig eller (2) symtomatisk i ett kritiskt område eller organ, såsom intrakraniell, intraspinal, intraokulär, 
retroperitoneal, intraartikulär, perikardiell eller intramuskulär med kompartmentsyndrom eller (3) orsaka ett Hb-fall ≥20 g/L 
eller leda till transfusion av ≥2 enheter blod. 
21 Rivaroxaban, apixaban, edoxaban och dabigatran 
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mellan olika typer av faktor Xa-hämmare. Dödsfallen inträffade vanligen i början av de 30 da-
garna med en mediantid till död på tre dagar (interkvartilintervall: 1–9 dagar). Tre faktorer var 
signifikant förknippade med högre risk för dödligt utfall – intrakraniell blödningstyp, tidigare 
stroke och intensivvård/ARDS22/respirator. Hos de patienter som behandlades med PCC fanns 
det inget statistiskt fastställt samband mellan PCC-dos och risken för att dö, men författarna 
säger sig se en numerisk trend till bättre utfall med den lägre PCC-dosen. Företaget menar att 
behandling med PCC indikerar att patienten har en mer allvarlig blödning och redovisar i sin 
ansökan opublicerade subgruppsresultat gällande mortalitet i denna grupp. Sett till hela grup-
pen var 30-dagarsmortaliteten 32 procent och nedbrutet på respektive blödningstyp var 30-
dagarsmortaliteten 43 procent för intrakraniella blödningar, 22 procent för allvarliga gastroin-
testinala blödningar och 18 procent för övriga blödningstyper. 
 
För att bedöma genomförbarhet av den indirekta jämförelsen med data från ANNEXA-4 och 
Green m.fl. 2019 har företaget utfört en genomförbarhetsanalys (eng. feasibility assessment). 
Resultatet av denna indikerar att de utvalda kliniska studierna övergripande är jämförbara, 
men två källor till potentiell bias identifierades: 

• Skillnader i studiepopulationerna, orsakade av studiernas respektive inklusions- och 
exklusionskriterier. Flera av de variabler som användes för att avgöra om patienterna 
uppfyllde inklusions- och exklusionskraven insamlades inte i båda studierna varför 
dessa inte kan justeras för. Exempel för detta är [-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------]. 

• Ej rapporterade data avseende flera viktiga kovariater i någon av studierna. 
 
Matchning av baslinjekarakteristika som rapporterats i studierna (eng. propensity score 
matching, PSM) genomfördes för att reducera olikheterna mellan studierna och därmed 
minska osäkerheten i den indirekta jämförelsen. [---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------] Kovariater som 
uppfyllde dessa kriterier inkluderade ålder, blödningsområde (intrakraniell, allvarlig gastro-
intestinal, övriga allvarliga) och tidigare medicinska tillstånd23 (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Baslinjekarakteristika före och efter matchning (propensity score matching, PSM). 

Kovariat 

Före matchning Efter matchning 

Andexanet alfa 
n=322 

PCC 
n=145 

Andexanet alfa 
n=322 

PCC 
n=88 

Ålder 77,74 81,03 77,74 74,89 

Blödningstyp intrakra-
niell 

64,91% 50,34% 64,91% 67,08% 

Blödningstyp gastro-
intestinal blödning 

25,47% 37,93% 25,47% 28,57% 

Blödningstyp övriga 
blödningar 

9,63% 11,72% 9,63% 4,35% 

Stroke 18,94% 6,21% 18,94% 15,22% 

Koronär hjärtsjukdom 13,04% 22,76% 13,04% 7,45% 

Transitorisk ischemisk 
attack 

7,45% 24,14% 7,45% 7,14% 

Förmaksflimmer 83,85% 77,93% 83,85% 78,88% 

Högt blodtryck 78,26% 55,86% 78,26% 72,67% 

Diabetes 30,43% 22,07% 30,43% 26,71% 

Njursvikt 23,29% 15,17% 23,29% 24,53% 

Cancer 26,71% 16,55% 26,71% 17,70% 

 

 
22 ARDS=acute respiratory distress syndrome (sv. akut andningssviktsyndrom) 
23 koronar hjärtsjukdom, stroke, transitorisk ischemisk attack, djup ventrombos, venös tromboemboli, förmaksflimmer, högt 
blodtryck, diabetes, njursvikt, cancer 
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Resultat från den matchade indirekta jämförelsen avseende 30-dagarsmortalitet presenteras i 
Tabell 3. 
 
Tabell 3. Resultat från den matchade indirekta jämförelsen avseende 30-dagarsmortalitet. 

Analyserad population Antal matchningar Andexanet alfa PCC 

Hela populationen  
(oavsett blödningsområde) 

Andexanet alfa: 322 
PCC: 86* 

14,60 % 
(95% KI: [--------------]) 

34,09 % 
(95% KI: [--------------]) 

Intrakraniell blödning Andexanet alfa: 209 
PCC: 49 

15,31 % 
(95% KI: [--------------]) 

48,94 % 
(95% KI: [--------------]) 

Allvarlig gastrointestinal 
blödning 

Andexanet alfa: 82 
PCC: 28 

12,20 % 
(95% KI: [--------------]) 

25,00 % 
(95% KI: [--------------]) 

Övriga allvarliga blödningar Andexanet alfa: 31 
PCC: 8 

16,13 % 
(95% KI: [--------------]) 

12,50 % 
(95% KI: [--------------]) 

*Ett fåtal matchade patienter inkluderades inte i analysen på grund av avsaknad av data. 

 
Resultaten för 30-dagarsmortalitet från den matchade indirekta jämförelsen visar som fram-
går i Tabell 3 på tydlig skillnad mellan behandlingarna utan överlapp mellan konfidensinter-
vallen - dels sett till hela populationen oavsett blödningstyp och dels sett till enbart 
intrakraniella blödningar vilka också utgjorde majoriteten av blödningarna i underlaget. För 
allvarliga gastrointestinala blödningar finns det en numerisk skillnad till andexanet alfas fördel 
men för övriga allvarliga blödningar är mortalitetsutfallet numeriskt till PCC:s fördel. 
 
Naiv indirekt jämförelse mellan andexanet alfa och standardbehandling: Risk att dö ef-
ter 30 dagar 
I den naiva indirekta jämförelsen företaget kommit in med utvärderades behandlingseffekten 
av andexanet alfa relativt till så kallad standardbehandling, med avseende på patienternas neu-
rologiska funktion efter en intrakraniell blödning, beräknat med den modifierade Rankinska-
lan (mRS). Det är inte definierat vad så kallad standardbehandling innebär (se 
studiebeskrivning nedan). Företaget använder denna naiva indirekta jämförelse för att påvisa 
en lägre risk att dö efter 30 dagar för patienter som behandlats med Ondexxya i jämförelse 
med PCC. 
 
mRS-skalan är en vanligt förekommande metod för att mäta graden av neurologisk funktion 
hos patienter som har drabbats av stroke eller av andra sjukdomar som kan leda till neurolo-
gisk funktionsnedsättning. Skalan har sju nivåer från noll till sex, där nivå sex motsvarar den 
högsta svårighetsgraden, se Tabell 4 för närmare beskrivning.  
 
Tabell 4. Beskrivning av den modifierade Rankinskalan (mRS) 

mRS Beskrivning 

0 Inga symtom alls. 

1 
Ingen signifikant funktionsnedsättning trots vissa kvarvarande symtom. Klarar alla dagliga aktivite-
ter självständigt. 

2 Lätt funktionsnedsättning. Klarar dagliga aktiviteter självständigt men inte alla tidigare aktiviteter.  

3 
Måttlig funktionsnedsättning. Behöver hjälp med vissa dagliga aktiviteter men kan gå (ev. med 
hjälpmedel) utan hjälp av annan person. 

4 Ganska svår funktionsnedsättning. Behöver hjälp med förflyttning och dagliga aktiviteter.  

5 Svår funktionsnedsättning. Sängbunden. Behöver hjälp med alla dagliga aktiviteter.  

6 Död 

 
mRS-värden som används i företagets jämförelse för andexanet alfa utvärderades i den 
pivotala kliniska studien ANNEXA-4 30 dagar efter en intrakraniell blödning (utforskande ef-
fektmått, eng. exploratory efficacy endpoint; opublicerade data).  
 
Värden för standardbehandling har företaget hämtat från en norsk retrospektiv registerstudie 
av Øie m.fl. [13] där mRS-värden utvärderats tre månader efter en intrakraniell blödning. Pa-
tienter, bosatta i Sør‐Trøndelag Län i Norge, och som fick en intrakraniell blödning mellan 1 
januari 2008 och 31 december 2014 identifierades utifrån det norska patientregistret (Norsk 
pasientregister, NPR). Totalt har 452 patienter inkluderats i kohorten. Patienterna var i ge-
nomsnitt 74,8 år gamla och 45,6 procent var kvinnor. Kliniska data inklusive mRS-värden 
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erhölls från elektroniska medicinska journaler. Vid tidpunkten då den intrakraniella blöd-
ningen inträffade så använde totalt 56,6 procent av patienterna (n=256) blodförtunnande lä-
kemedel (37,2 procent använde trombocythämmare och 22,8 procent antikoagulantia)24. 
NOAK introducerades på marknaden under den sista delen av studiens inkluderingsperiod, 
och endast en patient i Øie m.fl. använde NOAK (rivaroxaban). Resterande patienter i Øie m.fl. 
som behandlades med antikoagulantia använde warfarin. Det framgår inte i studien av Øie 
m.fl. vad standardbehandling innebär. Författarna nämner att 9,5 procent av patienterna ge-
nomgick akut kirurgisk behandling för blödningen, varav 6,2 procent genomgick evakuering 
av hematom och 0,7 procent fick ytterligare en kraniektomi. Ytterligare information om be-
handling fanns inte tillgänglig.  
 
Baslinjekarakteristika som rapporterats i ANNEXA-4 och i Øie m.fl. för patienterna som in-
kluderats i företagets naiva indirekta jämförelse redovisas i Tabell 5. 
 
Tabell 5. Baslinjekarakteristika som rapporterats i ANNEXA-4 (enbart patienter som drabbats av intrakrani-
ell blödning) och Øie m.fl. 

 Andexanet alfa (n=209)* Standardbehandling (n=452)** 

Ålder, medel ± SD [-----------------] 74,8 ± 12,1 

Ålder, median [-----------------] 78 

Man (n) [-----------------] 54,4% 

Högt blodtryck [-----------------] 52,7% 

Hyperlipidemi [-----------------] 15,7% 

Förmaksflimmer [-----------------] 21,9% 

Diabetes [-----------------] 11,7% 

Stroke [-----------------] 24,8% 

Koronär hjärtsjukdom [-----------------] NR 

Hjärtsvikt [-----------------] 9,1% 

Njursvikt [-----------------] 2,6% 

Cancer  [-----------------] NR 

Hemiplegi25 [-----------------] 1,8% 

Malignt lymfom [-----------------] 0,9% 

Solida tumörer  [-----------------] 5,1% 

Metastatiska tumörer [-----------------] 2,0% 

Trombocythämmare [-----------------] 37,2% 

Warfarin [-----------------] 22,6% 

NOAK [-----------------] 0,2% 

Rivaroxaban  [-----------------] 0,2% 

Apixaban  [-----------------] 0% 

Edoxaban [-----------------] 0% 

Dabigatran [-----------------] 0% 

*Källa: ANNEXA-4 (opublicerade data); **Källa: Øie et al. 2018; NR: not reported 

 
Resultaten från den naiva indirekta jämförelsen avseende neurologisk funktion efter en in-
trakraniell blödning för patienter som behandlades med andexanet alfa respektive standard-
behandling presenteras i Tabell 6. TLV har inte fått ta del av någon statistisk analys på de 
redovisade resultaten. 
 
Tabell 6. Resultat från den naiva indirekta jämförelsen avseende neurologisk funktion efter en intrakraniell 
blödning, beräknat med den modifierade Rankinskalan (mRS). 

mRS-
värde 

Andexanet alfa* Standardbehandling** 

Faktiskt värde Omfördelat värde*** Faktiskt värde Omfördelat värde*** 

Total [-----------------] [-----------------] 100% (n=452) 100% (n=276) 

0 [-----------------] [-----------------] 1% 2% 

1 [-----------------] [-----------------] 5% 8% 

2 [-----------------] [-----------------] 9% 15% 

 
24 14 patienter (5,5 procent) använde både trombocythämmare och antikoagulantia vid den tiden där den intrakraniella blöd-
ningen inträffade. 
25 Svår eller fullständig förlust av muskelfunktionerna på ena kroppshalvan. Tillståndet beror oftast på sjukdom eller skada (ex-
empelvis hjärnblödning) i den hjärnhalva som är på motsatt sida av den drabbade sidan av kroppen. 
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3 [-----------------] [-----------------] 12% 20% 

4 [-----------------] [-----------------] 22% 36% 

5 [-----------------] [-----------------] 12% 20% 

6 [-----------------] [-----------------] 39% N/A 

*Källa: ANNEXA-4 (opublicerade data); **Källa: Øie et al. 2018; ***Omfördelat för att utesluta döden, det vill säga 
representerar mRS-värde för överlevande patienterna.  

 
Företaget använder mRS-värdena i den hälsoekonomiska modellen för Ondexxya och PCC för 
att beräkna en årlig risk att dö efter 30 dagar utifrån en studie av Huybrechts mfl., se beskriv-
ning av denna studie i nästföljande avsnitt.   

 Övriga studier 

Huybrechts m.fl. [13] 

Denna studie undersöker bland annat om värde på den modifierade Rankinskalan (mRS), som 
beskriver funktionsnedsättningsgraden efter en stroke, kan användas för att förutspå långsik-
tig överlevnad hos dessa patienter. Studien av Huybrechts m.fl. omfattar 1 816 individer som 
fick stroke mellan åren 1992 och 2004. Patientuppgifter och utfallsdata hämtades från ett 
strokeregister med patienter från Aten, Grekland. En minoritet (16 procent) av patienterna 
hade hemorragisk stroke, det vill säga intrakraniell blödning, och resten hade ischemisk 
stroke.  Genomsnittlig ålder vid patienternas första stroke var 69,8 år. mRS utvärderades tre 
månader efter första stroke-tillfället och patienterna följdes i upp till 120 månader.  
 
Mortaliteten under de första 90 dagarna efter första stroke var över 20 procent med infektion 
som dödsorsak i över hälften av fallen. Under denna fas var dödligheten signifikant högre för 
intrakraniell blödning än för ischemisk stroke. Efter de första tre månaderna avtog överlevna-
den i en långsammare takt utan skillnader mellan stroke-typerna. Resultaten visar att lång-
tidsöverlevnaden i hög grad är beroende av mRS-värdet, även efter justering för andra 
riskfaktorer, med högre dödlighet för högre mRS-värden. Författarna menar att icke redovi-
sade analyser visar att även mRS uppmätt tidigare än tre månader är signifikant förknippat 
med långtidsöverlevnad men att mätpunkten vid tre månader valdes för att den brukar använ-
das i kliniska studier och antas göra jämförelsen med långtidsutfall mindre känsligt för variat-
ioner i den initiala rehabiliteringen som varierar mellan länder och över tid. 

Friberg m.fl. [14] 

Företaget använder en studie av Friberg m.fl. från 2007 vid skattning av årlig mortalitet 30 
dagar efter PCC-behandling för andra blödningar som inte är intrakraniella. Det här var pro-
spektiv registerstudie med 2 824 patienter som under 2002 behandlades för förmaksflimmer 
i Stockholm. Syftet var att beskriva gruppens totala och orsaksspecifika mortalitet och identi-
fiera åtgärdbara riskfaktorer. Dödsfall till och med 2006 inkluderades i studien. Patienterna 
var i genomsnitt 74 år gamla vid ingång i kohorten med i genomsnitt 1,9 år sedan diagnostill-
fället, 40 procent behandlades med warfarin och 41 procent med acetylsalicylsyra. Samman-
lagt 267 patienter avled under uppföljningstiden med en årlig mortalitet på sju procent. Detta 
jämförs med en förväntad mortalitet på fem procent i en ålders- och könsjusterad normalpo-
pulation. Stratifiering baserad på typ av antikoagulantiabehandling ger en standardiserad 
mortalitetskvot på 1,3 (95% KI 1,1–1,4) för patienter på warfarin, 2,0 (1,8–2,2) för patienter på 
acetylsalicylsyra och 2,8 (2,4–3,2) för patienter utan antikoagulantia. Det anges inte hur stor 
andel av patienterna som haft en allvarlig blödning vilket utgör en osäkerhet. 

Panos m.fl. [15] 

TLV har tillfört en studie av Panos m.fl. som bland annat redovisar mortalitet under sjukhus-
inläggning vid PCC-behandling av patienter med apixaban- eller rivaroxaban-relaterad in-
trakraniell blödning. Detta var multicenter, retrospektiv, observationell kohortstudie med 
patienter som behandlades mellan 2015 och 2019 vid centra i USA. Av de 663 patienterna i 
studien var 46 procent kvinnor, 59 procent var över 75 år, genomsnittligt BMI var 28,1 och 



 

Dnr 2804/2019                                                                                                                                      16 
 

majoriteten (78,6 procent) hade förmaksflimmer som indikation för NOAK-behandlingen. An-
delen patienter som erhållit apixaban var 55,2 procent och resten hade fått rivaroxaban. Den 
vanligaste blödningslokaliseringen var intracerebral (45,1 procent av patienterna) följt av sub-
dural (34,5 procent), subaraknoidal (14,5 procent) och epidural (0,8 procent).  Hos drygt hälf-
ten av patienterna (51,1 procent) var blödningen orsakad av trauma och 9,2 procent var 
medvetslösa vid inläggning med ett Glasgow Coma Score (GCS) på sex eller mindre. De flesta 
patienter (77,5 procent) fick så kallad 4-faktors-GCC med en mediandos vid första administre-
ringstillfället på 43,8 enheter per kg kroppsvikt (kvartilavstånd 25,6–49,8). Övriga patienter 
fick aktiverad PCC med en mediandos på 26,7 enheter per kg (23,8–48,3).  
 
Tiden mellan sista NOAK-dosering och insättning av PCC anges inte i artikeln, men medianti-
den från att det att patienten anlände till sjukhuset till insättning av PCC var 2,6 timmar (1,5–
4,3). I denna studie uppmättes inte 30-dagarsmortalitet utan istället mortaliteten under sjuk-
husvistelsen som var 19 procent. Mediantid för sjukhusvistelsen var sju dagar (3,7–12,0). Av 
de patienter som inte dog på sjukhuset skrevs 7,7 procent ut till hospis. Artikelförfattarna me-
nar att den uppmätta sjukhusmortaliteten är i nivå med vad som rapporterats i andra studier 
och understryker att denna studie inkluderade patienter med dålig prognos som exkluderades 
från exempelvis ANNEXA-4-studien. De grupper som nämns är patienter med GCS under sju, 
patienter som genomgick neurokirurgi inom 12 timmar efter inläggning, patienter med initial 
hematomvolym över 60 mL samt patienter som inte förväntades överleva i trettio dagar. Bort-
tagande av dessa ”högrisk”-patienter från analysen i detta material har stor inverkan på sjuk-
husmortaliteten som då sjunker till 11,8 procent, enligt författarna. 
 
Företagets kommentar till studien av Panos m.fl. är att den lider av samma begränsningar som 
andra PCC-studier. Bland annat anges att det den retrospektiva studiedesignen är mindre ri-
gorös än en prospektiv studie eftersom det fanns variation i behandling och bilddiagnostik 
samt att det saknades studieprotokoll för utvärdering av effekt och säkerhet. Vidare anger fö-
retaget att avsaknaden av uppgifter dels om tidpunkt för senaste NOAK-dosering och dels om 
anti-faktor Xa-aktivitet vid baslinjen är svagheter med studien. Som stöd för detta skickade 
företaget in ett opublicerad systematisk genomgång av kvalitén hos fallserier med där faktor 
Xa-hämmarrelaterade blödningar behandlades med PCC [16]. Författarna kommer till slutsat-
sen att trots att det finns många publicerade fallserier på området så leder bristande metod 
eller resultatredovisning till att man måste vara försiktig när man drar slutsatser kring resul-
taten. TLV noterar att studien av Panos m.fl. inte inkluderas i litteraturgenomgången. 
 
TLV:s diskussion 
 
Matchad indirekt jämförelse: 30-dagarsmortalitet 
Företagets matchade indirekta jämförelse visar en lägre 30-dagarsmortalitet för andexanet 
alfa jämfört med PCC vid behandling av allvarliga blödningar hos patienter som står på apixa-
ban- eller rivaroxaban. Vid stratifiering av materialet på enskilda blödningstyper framgår att 
skillnaden i 30-dagarsmortalitet är mest markant i gruppen med intrakraniella blödningar 
som utgör mer än hälften av blödningarna i de båda studierna. För allvarliga gastrointestinala 
blödningar uppnås inte samma tydliga skillnad mellan behandlingarna avseende 30-dagars-
mortaliteten eftersom medelvärdenas konfidensintervall har ett avsevärt överlapp, men det rör 
sig om ett litet patientunderlag och numeriskt rör det sig om en dubbelt så hög dödlighet för 
PCC jämfört med andexanet alfa.  
 
För övriga blödningstyper är resultaten ännu mer osäkra med ännu färre utvärderade patienter 
och en numeriskt högre andel dödsfall i gruppen med andexanet alfa än i den med PCC.  Ef-
tersom TLV, med stöd av de anlitade kliniska experterna, bedömer att intrakraniella blöd-
ningar och allvarliga gastrointestinala blödningar skulle utgöra merparten av de fall som är 
aktuella för behandling med andexanet alfa så kommer utvärderingen fokuseras på dessa 
framför kategorin övriga blödningar. 
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Vid en indirekt jämförelse mellan två studier för att estimera relativ effekt mellan två behand-
lingar kan valet av studier introducera bias om det finns systematiska skillnader mellan stu-
diepopulationerna. Företagets matchning verkar ha gjort grupperna mer lika, men av de 
skillnader som kvarstår framgår det som att en högre andel av patienterna från ANNEXA-4-
studien hade bakomliggande sjukdomar. 
 
Företaget konstaterar i sitt underlag att den 30-dagarsmortalitet som uppmättes för patien-
terna på PCC-behandling i ORANGE-studien ligger i den högre änden av intervallet för vad 
som rapportera i litteraturen (33 till 45 procent). Vid en närmare granskning av de tre citerade 
studierna framgår att det bara är i ORANGE-studien där det tydligt framgår att mortalitets-
uppgiften baseras på patienter behandlade med PCC. I ARISTOTLE-studien [17] behandlades 
en minoritet (10,4 procent) av blödningarna med PCC och för ROCKET AF-studien [17] redo-
visas inte hur blödningarna behandlats.  Företaget menar att den höga 30-dagarsmortaliteten 
från ORANGE-studien som används i den indirekta jämförelsen förklaras av att både urvalet 
av patienter som fått PCC-behandling och propensity score-matchningen tar fram patienter 
med svårast blödning.  
 
ANNEXA-4-studien skiljer sig från ORANGE-studien gällande några exklusionskriterier med 
potentiell inverkan på den relativa 30-dagarsmortaliteten och vilka propensity score-match-
ningen inte justerar för. I ANNEXA-4 exkluderades patienter med en förväntad överlevnad 
kortare är 30 dagar. Syftet med detta exklusionskriterium var att möjliggöra utvärdering av 
risken för tromboser under åtminstone 30 dagar och var ett krav från regulatoriska myndig-
heter. Företaget menar att faktumet att enbart fyra av 375 screenade patienter uteslöts från 
studiedeltagande på grund av exklusionskriterier visar att exklusionskriteriet gällande förvän-
tad överlevnad inte påverkade studieutfallet i någon större utsträckning. Det är dock oklart i 
vilken utsträckning exklusionskriteriet medförde att prövarna underlät att överhuvudtaget 
screena patienter med kort förväntad överlevnad. Andra exklusionskriterier som kan ha haft 
inverkan på 30-dagarsöverlevnaden i ANNEXA-4 är kraven på medvetandegrad och blöd-
ningsvolym som inte finns med i ORANGE-studien. 
 
Övriga studier 
TLV har identifierat flera andra källor till skattningar för mortalitet efter allvarliga blödningar 
relaterade till faktor Xa-hämning. Data inhämtad från Socialstyrelsens statistikdatabas visar 
att sammanlagt 2 066 patienter, mellan år 2011 och 2018, drabbades av en intrakraniell blöd-
ning under pågående behandling med apixaban eller rivaroxaban (patienter som fått en in-
trakraniell blödning efter första uttag på apotek och max tre månader efter sista uthämtning). 
30-dagarsmortaliteten till följd av en intrakraniell blödning var 22,9 procent (n=474) hos 
dessa patienter. Ytterligare beskrivning av data från Socialstyrelsen återfinns i avsnitt 3.1.1 ne-
dan.  
 
I den svenska prospektiva kohortstudien av Majeed m.fl. (se avsnitt 2.1), som inkluderade pa-
tienter med apixaban- eller rivaroxaban-relaterade blödningar för vilka det var indicerat med 
en antidot, framgår att 33,9 procent av de patienter som drabbades av en intrakraniell blöd-
ning och som reverserades akut med PCC dog inom 30 dagar. 
 
I den retrospektiva kohortstudien av Panos m.fl. undersöktes utfall hos patienter med rivarox-
aban- eller apixaban-relaterad intrakraniell blödning som behandlats med PCC. I denna studie 
uppmättes mortaliteten under sjukhusinläggning till 19 procent, men ingen 30-dagarsmorta-
litet redovisas. I artikeln redovisas en subanalys där patienter som var medvetslösa, behövde 
kirurgi, som hade större blödning eller kort förväntad överlevnad exkluderas från analysen. 
Detta motsvarar exklusionskriterier som fanns i ANNEXA-4-studien men inte i ORANGE-stu-
dien. Subanalysen visar att exkluderandet av dessa högriskpatienter har stor inverkan på mor-
taliteten vilket ökar osäkerheten kring företagets indirekta jämförelse. 
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Hemostas och risk för trombotiska händelser 
Ju mer en intrakraniell blödning får breda ut sig, desto större är risken stora neurologiska ska-
dor och död. Vid en intrakraniell blödning har tiden till att blödningsstopp uppnås vital bety-
delse. Därför är det viktigt med en antidot som snabbt och effektivt reverserar 
antikoagulantiaeffekten. Företaget har inte redovisat någon jämförelse mellan andexanet alfa 
och PCC avseende andel som uppnår effektiv hemostas, tid till effektiv hemostas eller he-
matomvolym. I sin kommunikation med TLV har företaget angett att andexanet alfa visades 
stoppa hematomutvidgningen inom en timme, vilket enligt företaget innebär att patienter kan 
skapa nya nervsignaleringsvägar som inte skulle uppstå med PCC. TLV har inte tagit del av 
data som styrker detta antagande. 
 
Patienter som behandlas med FXa-hämmare har en förhöjd risk för trombotiska händelser 
baserat på det underliggande sjukdomstillstånd som föranlett antikoagulationsbehandling, en 
risk som kan öka ytterligare i samband med en allvarlig blödning. Trombotiska händelser har 
observerats inom 30 dagar efter en allvarlig blödning hos 10 procent av patienterna i AN-
NEXA-4, inkluderande venös tromboembolism, hjärtinfarkt och stroke (se avsnitt 2.4.1.). Av 
Läkemedelsverkets monografi av Ondexxya framgår att en oberoende protrombotisk effekt av 
andexanet alfa inte kan uteslutas [18]. TLV har inte tagit del av någon indirekt jämförelse mel-
lan andexanet alfa och PCC avseende förekomst av trombotiska händelser.  
 
Naiv indirekt jämförelse: risk att dö efter 30 dagar 
Patientens neurologiska funktion efter en intrakraniell blödning, beräknat med mRS, har jäm-
förts i en naiv indirekt jämförelse mellan andexanet alfa och så kallad standardbehandling. Det 
är inte definierat vad så kallad standardbehandling innebär och inte heller hur det korrelerar 
med standardbehandling i svensk klinisk praxis. Patientgruppen som erhållit standardbehand-
ling, och vilkas mRS-värden inkluderats i den naiva indirekta jämförelsen, skiljer sig åt mar-
kant från patientpopulationen som är aktuell för behandling med andexanet alfa med avseende 
på kliniskt relevanta kovariater såsom ålder, tidigare medicinska tillstånd och antikoagulanti-
abehandling (Tabell 5). Endast en patient i standardbehandlingsgruppen hade erhållit behand-
ling med en faktor Xa-hämmare. Inga statistiska analyser har utförts på resultaten som 
redovisas för den naiva indirekta jämförelsen. Enligt företaget har varken standardavvikelse 
eller standardfel tillhandahållits i Øie m.fl. för de relevanta kovariaterna och resultaten. Utan 
denna information eller tillgång till data på patientnivå har företaget anfört att de inte kunnat 
utföra en statistisk analys på de redovisade resultaten. 
 
Den standardiserade mortalitetskvoten från studien av Friberg m.fl. som används för att skatta 
årlig mortalitet efter 30 dagar för andra blödningar än intrakraniella, baseras på utfallet i en-
patientgrupp som fått en blödning under pågående warfarinbehandling. Behandling med war-
farin och NOAK har av Region Stockholm bedömts, hos svenska patienter med CHA2DS2-
VASc värde på två eller högre, medföra jämförbar risk för att dö [19]. Det finns ingen uppgift 
om hur stor andel av patienterna som drabbats av akut större blödning vilket bidrar med osä-
kerheter gällande hur jämförbar denna studiepopulation är med patienter som på grund av 
blödning erhåller akut reversering med en antidot. Däremot är det troligt att studiepopulat-
ionen har liknade riskfaktorer eftersom den bakomliggande sjukdomen är densamma. 
 

TLV:s bedömning:  
 
Matchad indirekt jämförelse: 30-dagarsmortalitet 
Indirekta jämförelser medför alltid ett mått av osäkerhet kring de resultat som genereras och 
resultaten från en indirekt jämförelse uppnår sällan samma bevisvärde som en direkt jämfö-
rande studie. Patienterna som inkluderades i den matchade indirekta jämförelsen där 30-da-
garsmortalitet utvärderats var överlag jämförbara avseende de redovisade kovariaterna, vilket 
bedöms reducera olikheterna mellan studierna och därmed minska osäkerheten i den indi-
rekta jämförelsen. Dock är det okänt i vilken grad de snävare exklusionskriterierna i studien 
med andexanet alfa kan ha inverkat på den relativa effekten. Sammantaget bedöms dock 
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patienterna som inkluderades i analysen vara representativa för den patientpopulation som 
kommer att bli aktuell för andexanet alfa. 
 
Utifrån resultaten från den matchade indirekta jämförelse som företaget redovisat bedömer 
TLV att effekten av andexanet alfa är bättre än PPC avseende risken att dö inom 30 dagar, dels 
efter en intrakraniell blödning och dels efter en allvarlig gastrointestinal blödning, men det 
råder större osäkerhet kring den senare effektskillnaden. För övriga blödningstyper bedömer 
TLV att ingen skillnad har påvisats mellan andexanet alfa och PCC varför effekten bedöms vara 
jämförbar. Det råder osäkerhet kring företagets skattade relativa effekt eftersom det finns ar-
gument för att effekten hos andexanet alfa kan ha överskattats på grund av snäva exklusions-
kriterier i studien och att effekten hos PCC kan ha underskattats eftersom mortaliteten är lägre 
i andra källor. 
 
TLV bedömer att det råder större osäkerheter i jämförelsen av 30-dagarsmortalitet för 
subgruppen av allvarliga gastrointestinala blödningar jämfört med intrakraniella blödningar. 
Eftersom de olika blödningstyperna skiljer sig åt gällande evidensgrad och osäkerhet för relativ 
effekt mellan Ondexxya och PCC, så bedömer TLV det som relevant att utvärdera nyttan med 
Ondexxya separat för respektive blödningstyp 
 
Naiv indirekt jämförelse: risk att dö efter 30 dagar 
Osäkerheterna i företagets naiva indirekta jämförelse bedöms som mycket höga. TLV bedömer 
att underlaget företaget kommit in med är otillräckligt för att påvisa en eventuell skillnad på 
neurologisk funktion efter en intrakraniell blödning om patienten behandlas med andexanet 
alfa jämfört med andra behandlingsalternativ.  
 
Företaget har inte redovisat någon jämförelse mellan behandlingarna avseende andra kliniskt 
relevanta effekt- och säkerhetsmått såsom andel med effektiv hemostas, tid till effektiv 
hemostas, blödningskomplikationer och förekomst av trombotiska händelser. TLV kan därför 
inte bedöma den relativa effekten mellan andexanet alfa och PCC utöver den för 30-dagars-
mortalitet. 
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3 Hälsoekonomi  

Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som jämför Ondexxya med protrom-
binkomplexkoncentraten Ocplex och Confidex (PCC). I företagets hälsoekonomiska analys in-
går vuxna patienter som drabbats av en allvarlig blödning till följd av behandling med faktor 
Xa-hämmarna Eliquisan (apixaban) eller Xarelto (rivaroxaban). Underlaget består av ett be-
slutsträd under de första 30 dagarna och därefter en markovmodell som följer upp överlevande 
patienter efter 30 dagar över ett livstidsperspektiv, se Tabell 7 för mer information.  
 
Tabell 7. Företagets hälsoekonomiska analys uppdelad i två faser 

Tidshorisont Händelser 

Dag 0-30 
(Beslutsträd) 

• Data från ANNEXA-4 [10] och ORANGE [12] används 
för att uppskatta andelen av olika blödningar som in-
träffar 

• Andelen dödsfall upp till 30 dagar jämförs mellan On-
dexxya och PCC 

• I företagets grundscenario är Ondexxya förknippat 
med minskad dödlighet under de första 30 dagarna. 
Intrakraniella blödningar: 15 procent för Ondexxya 
och 49 procent för PCC.  

• Gastrointestinala: 12 procent för Ondexxya respek-

tive 25 procent för PCC. 

Dag 31 och framåt 
(Markovmodell) 

• Efter 30 dagar antas en fortsatt skillnad i mortalitet 

mellan Ondexxya och PCC för subgruppen av in-

trakraniella blödningar. För övriga blödningstyper är 

den fortsatta risken att dö likställd mellan behandling-

arna, dock antas att mortaliteten för dessa patienter 

vara högre än för normalbefolkningen. 

• Patienterna kan inte uppleva upprepade blödningar 

Intrakraniella blödningar Övriga blödningar 

Data från ANNEXA-4 [10] 
Green m.fl [11] och , 

Huybrechts m.fl [13] an-
vänds för att uppskatta 

en årlig mortalitetsrisk ef-
ter 30 dagar över ett livs-

tidsperspektiv 

Data från Friberg m.fl. [14] an-
vänds för att uppskatta en år-

lig mortalitetsrisk efter 30 
dagar för alla övriga blöd-

ningar 

 
Upp till 30 dagar 
I beslutsträdet delas alla patienter in i subgrupper utifrån blödningsområde, Figur 4. Totalt 
sex subgrupper av blödningar analyseras: intrakraniell (ICH), allvarlig gastrointestinal (GI)26, 
intraokulär27, intraspinal28, perikardiell29 och retroperitoneal30. Samtliga av dessa blödnings-
typer antas vara allvarliga blödningar som där Ondexxya kan utgöra ett lämpligt behandlings-
alternativ.  

 
26 Blödning i magtarmkanalen 
27 Blödning inne i ögat 
28 Blödning i spinalkanalen, som omsluter ryggmärgen 
29 Blödning i hjärtsäcken 
30 Blödning i det retroperitoneala rummet, ett område som upptar den bakre delen av bukhålan. Retroperitoneal blödning kan 
komma från olika områden exempelvis aorta eller njurartärer. 
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Figur 4. Modellbeskrivning av beslutsträdet upp till 30 dagar 

 
Andelen blödningar som inträffar redovisas i Tabell 8 och baseras på företagets uppskattningar 
utifrån ANNEXA-4 och ORANGE som används för PCC. Se bilaga 1 för en detaljerad beskriv-
ning hur företaget har uppskattat andelen blödningar som inträffar. I företagets grundscenario 
drabbas majoriteten av patienterna av en intrakraniell blödning, följt av allvarliga gastrointes-
tinala. 
 
Tabell 8. Fördelningen av blödningar i företagets grundscenario   

Blödningsområde Andel patienter1 (%) 

Intrakraniell 209 (64,9 %) 

Gastrointestinal 82 (24,5 %) 

Intraokulär 8 (2,48 %) 

Intraspinal 8 (2,48 %) 

Perikardiell 8 (2,48 %) 

Retroperitoneal 8 (2,48 %) 

Totalt 323 (100 %) 

1 Alla patienter analyseras på gruppnivå i företagets grundscenario 

 
Behandling med Ondexxya eller PCC påbörjas omedelbart efter att blödningen inträffat. Pati-
entkohorten är i genomsnitt 78 år vilket var medelåldern i ANNEXA-4 [10]. Under de 30 första 
dagarna studeras antalet dödsfall som inträffar, vårdkostnader för att behandla en blödning 
och livskvalitet. I företagets grundscenario är Ondexxya i jämförelse med PCC förknippat med 
färre antal dödsfall under de 30 första dagarna. Skillnaden i andelen dödsfall hämtas från en 
indirekt jämförelse, se avsnitt 2.4.2.  
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Uppföljning efter 30 dagar 
Patienterna som överlevt de 30 första dagarna följs upp över ett livstidsperspektiv. I företagets 
grundscenario motsvarar detta mellan cirka tre år för intrakraniella blödningar och sju år för 
övriga blödningstyper. Efter 30 dagar antas en fortsatt skillnad i mortalitet mellan Ondexxya 
och PCC för subgruppen av intrakraniella blödningar. För övriga blödningstyper är den fort-
satta risken att dö likställd mellan behandlingarna, dock antas att mortaliteten för dessa pati-
enter vara högre än för normalbefolkningen.  
 
Markovmodellen består av sju hälsotillstånd där sex representerar de blödningstyper som stu-
diepopulationen drabbades av och ett tillstånd motsvarar död, Figur 5. En cykel motsvarar 30 
dagar och under denna period förknippas varje hälsotillstånd med vårdrelaterade kostnader 
och en livskvalitet som återspeglar långvariga komplikationer efter en blödning.  
 
 

 
Figur 5. Modellbeskrivning av markovmodellen för uppföljning efter 30 dagar 

 
Efter 30 dagar kan patienten inte uppleva en ny blödning eller drabbas av andra sjukdomsre-
laterade händelser. Den fortsatta överlevnaden uppskattas utifrån en anpassad mortalitetsrisk 
som baseras på blödningsområdet. Kostnader och kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) har 
diskonterats med tre procent.  
 
TLV:s diskussion 
TLV anser att företagets beräkningar som ligger till grund för andelen intraspinala, perikar-
diella och retroperitoneala blödningar inte är rimliga, se bilaga 1. Detta eftersom företaget ba-
serar beräkningarna på andelen patienter som har muskuloskeletala blödningar i ORANGE-
studien. Eftersom intraspinala, perikardiella och retroperitoneala blödningar inte klassificeras 
som muskuloskeletala blödningar är beräkningarna felaktiga. TLV konstaterar att olika upp-
delningar förekommer i litteraturen för kategorisering av blödningstyper som inte är intrakra-
niella eller gastrointestinala. Vidare noterar TLV att andelen blödningar som hämtas från 
ORANGE-studien inkluderar blödningar hos patienter som till största del har behandlats med 
warfarin och inte en faktor Xa-hämmare.  
 
TLV anser att det är osäkert om fördelningen av olika blödningstyper i företagets grundscena-
rio återspeglar svenska förhållanden. Eftersom de olika blödningstyperna skiljer sig åt gällande 
osäkerheten i skattning av relativ effekt mellan Ondexxya och PCC, så bedömer TLV det som 
relevant att utvärdera nyttan med Ondexxya separat för respektive blödningstyp, se avsnitt 
2.4.2. 
 
Modellen tar inte hänsyn till trombotiska händelser. I ANNEXA-4 var det totalt 10,2 procent 
av patienterna som drabbades av en trombotisk händelser under studielängdens 30 dagar. Det 
är osäkert om sannolikheten att drabbas av en trombotisk händelse är lika stor som efter be-
handling med PCC, detta bidrar till en osäkerhet i skattning av kostnaden per vunnet QALY. 
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Resultatet kan överskattas eller underskattas om risken att drabbas av en trombotisk händelse 
skiljer sig mellan Ondexxya och PCC.  
 

TLV:s bedömning: Utifrån det underlag som tillförts ärendet kan TLV inte bedöma vilken 
fördelning av olika blödningstyper som återspeglar svenska förhållanden. Mot bakgrund av 
detta och eftersom det råder skillnader i osäkerhet gällande relativ effekt för de olika blöd-
ningstyperna är det relevant att istället utvärdera nyttan för Ondexxya separat för varje blöd-
ningsområde.  
 
Baserat på det underlag som tillförts ärendet kan TLV inte bedöma om det är fler patienter 
med intrakraniella eller allvarliga gastrointestinala blödningar som skulle kunna behandlas 
med Ondexxya. 
 
TLV bedömer det som osäkert att företaget inte har inkluderat några trombotiska händelser 
för överlevande patienter. Eftersom dessa patienter från början har en ökad risk för tromboem-
bolism, är det troligt att en del av patienterna kan utveckla ytterligare trombotiska- och hjärt-
kärlhändelser.   

3.1 Effektmått 

Följande avsnitt är indelat i två delar; den första delen beskriver andelen dödsfall upp till 30 
dagar efter en blödning och det andra delen omfattar överlevnaden som uppskattas över res-
terande tidshorisont. Det som är mest drivande i företagets analyser är skillnaden i andelen 
dödsfall den första månaden efter att blödningen inträffade. Den fortsatta överlevnaden efter 
30 dagar är också av betydelse. Den fortsatta överlevnaden efter 30 dagar är också av betydelse 
men eftersom patienterna är i genomsnitt 78 år när blödningen inträffar har detta inte lika stor 
påverkan på resultatet. 

 Klinisk effekt 

Dag 0 – 30 (Beslutsträd) 
I företagets grundscenario bestäms risken att dö under de första 30 dagarna av blödningstypen 
och baseras på resultaten av en indirekt jämförelse mellan Ondexxya och PCC (studierna be-
skrivs i avsnitt 2.4.3) eller på antaganden (se Tabell 9). För intrakraniella blödningar är 30-
dagarsmortaliteten 15 procent för Ondexxya och 49 procent för PCC, en skillnad som är stat-
istiskt signifikant. Detta betyder att cirka tre gånger fler patienter antas dö de 30 första dagarna 
av en intrakraniell blödning efter behandling med PCC i jämförelse med Ondexxya. För allvar-
liga gastrointestinala blödningar är 30-dagarsmortaliteten 12 procent för Ondexxya respektive 
25 procent för PCC, men skillnaden är i detta fall inte statistiskt signifikant. 
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Tabell 9. 30-dagarsmortalitet efter en allvarlig blödning i företagets grundscenario 

Blödningsområde 

Andel dödsfall 30 dagar 

(konfidensintervall) 
Källa 

Ondexxya PCC Ondexxya PCC 

Intrakraniell 
15,31 %  

([-------------]) 

48,94 % 

([-------------]) 

Propensity score 
metoden; 

ANEXXA-4 

Propensity score 
metoden;  
ORANGE  

Green m.fl.  

Gastrointestinal 
12,20 % 

([-------------]) 

25,00 % 

([-------------]) 

Propensity score 
metoden; 

ANEXXA-4 

Propensity score 
metoden, 
ORANGE  

Green m.fl.  

Intraokulär 0,00 % 0,00 % Antagande 

Intraspinal 0,00 % 0,00 % Antagande 

Perikardial 9,38 % 12,50 % (1-0.25)1 
ORANGE 

Green m.fl.  

Retroperitoneal 9,38 % 12,50 % (1-0.25)1 
ORANGE 

Green m.fl.  

1 Företaget antar att 25 procent färre patienter med Ondexxya i jämförelse med PCC, drabbas av en perikardiell och 
retroperitoneal blödning.  
 
För resterande subgrupper av blödningar använder företaget inte den indirekta jämförelsen 
eftersom dessa subgrupper inte var definierade i ingående ANNEXA- och ORANGE-studi-
erna. Vidare anger företaget att antalet patienter som drabbas av dessa blödningar är ytterst 
få vilket inte gör det möjligt att matcha ett tillräckligt stort antal patienter. Företaget antar att 
alla patienter som drabbats av en intraokulär eller intraspinal blödning överlever de 30 första 
dagarna, oavsett om behandlingen var Ondexxya eller PCC. För perikardiella och retroperito-
neala blödningar använder företaget mortalitetsdata från ORANGE-studien och gör ett antal 
antaganden vilket resulterar i att Ondexxya jämfört med PCC antas ha en lägre 30-dagars-
mortalitet, se bilaga 2.  

Andelen dödsfall och antalet blödningar i svensk klinisk praxis 

TLV har hämtat data från Socialstyrelsens statistikdatabas över patienter som behandlats med 
Eliquis eller Xarelto och som drabbats av en intrakraniell blödning31 mellan år 2011 och 2018. 
Datasetet inkluderar totalt 2 066 patienter som drabbats av en blödning någon gång efter det 
första uttaget och som längst tre månader efter senaste uttaget av apixaban eller rivaroxaban. 
TLV redovisar en analys på hur länge patienterna lever efter en blödning, Figur 6. I denna 
analys dog 474 patienter under den första månaden efter att blödningen inträffade. Detta mot-
svarar totalt 22,9 procent av alla patienter i dataunderlaget. Analysen visar att dödligheten är 
som störst den första och andra månaden efter påbörjad behandling eller efter första uttag av 
apixaban och rivaroxaban.  
 
Eftersom PCC används i svensk klinisk praxis för att reversera den antikoagulantiska effekten 
av apixaban och rivaroxaban efter en intrakraniell blödning utgår TLV från att majoriteten av 
patienterna i dataunderlaget från Socialstyrelsen har behandlats med PCC. Rimligheten i detta 
antagande intygas av TLV:s anlitade expert i ärendet. Företaget har kommit in med yttrande 
kring TLV:s databeställning vilket redovisas i bilaga 3. 
 

 
31 Patienter med någon uthämtning av: Xarelto (B01AF01) och/eller Eliquis (B01AF02) och som därefter får någon av följande 
diagnoskoder I.61 (”Intracerebral blödning” alla underkoder) och/eller I.62 (”Annan icke traumatisk intrakraniell 
blödning” alla underkoder). Expedieringar och diagnoskoder från och med 2005 till år 2018. 
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Figur 6. Hur länge patienter lever efter en intrakraniell blödning, n= 2 066. Datakälla: Socialstyrelsen.  

 
TLV redovisar även en analys från dataunderlaget på fördelning av antalet blödningar per pa-
tient, Figur 7. Resultatet från analysen visar att medianantalet av antalet blödningar var två 
mellan år 2011 och 2018. Totalt 49 procent av patienterna hade en blödning och resterande 
51 procent hade två eller flera blödningar under dessa år. 
 

 
Figur 7. Fördelning av antalet blödningar per patient mellan åren 2011 och 2018. Datakälla: Socialstyrelsen. 

 
Uppföljning efter 30 dagar 
Efter 30 dagar följs överlevande patienter upp över ett livstidsperspektiv. Överlevnaden har 
uppskattats genom att beräkna en årlig sannolikhet att dö beroende av blödningstyp och om 
patienten behandlades med Ondexxya eller PCC. För alla blödningstyper är risken att dö 
högre jämfört med normalpopulationen.  
 
Intrakraniell blödning 
I företagets grundscenario är överlevnaden 30 dagar efter en intrakraniell blödning bättre för 
patienter som behandlats med Ondexxya i jämförelse med PCC. Av de patienter som överlevt 
upp till dag 30 är den genomsnittliga överlevnaden med Ondexxya cirka tre år och något kor-
tare med PCC. Detta baseras på en naiv indirekt jämförelse som jämför patienternas 
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funktionsnedsättning efter en intrakraniell blödning mellan Ondexxya och standardbehand-
ling med den modifierade Rankinskalan (mRS), se 2.4.2, Resultatet från denna jämförelse är 
att behandling med Ondexxya i jämförelse med standardbehandling resulterar i färre kompli-
kationer efter en intrakraniell blödning och därmed lägre mRS värden. Företaget antar att mRS 
värdena för standardbehandling är jämförbara med PCC. Resultatet från denna jämförelse an-
vänds för att uppskatta hur länge patienter med Ondexxya och PCC i genomsnitt lever bero-
ende på vilket mRS-värde de har. 
 
Företaget har använt en studie av Huybrechts m.fl. [13] för att relatera mRS-värden till en årlig 
risk att dö, se avsnitt 2.4.3 för närmare beskrivning. Studien innehåller data på långsiktig över-
levnad upp till tio år efter en stroke där patienterna kategoriserades utifrån mRS. I Figur 8 
redovisas överlevnaden från studien uppdelat på mRS-värden.   
 

 
Figur 8. Data på överlevnad efter en stroke från Huybrechts m.fl. uppdelat på mRS-nivåer 

 
Baserat på denna studie och de mRS-värden som antas för Ondexxya och PCC har företaget 
beräknat en hasardkvot för mortalitetsrisk efter 30 dagar. Företaget använder en hasardkvot 
på 1,36 för Ondexxya och 1,44 för PCC som används för att beräkna en årlig sannolikhet att dö 
relativt normalpopulationen. Detta betyder att risken att dö efter 30 dagar är lägre om patien-
ten behandlats med Ondexxya i jämförelse med PCC för subgruppen av intrakraniella blöd-
ningar.  
 
Allvarliga gastrointestinala blödningar 
Företaget antar att risken att dö efter 30 dagar från en allvarlig gastrointestinal är likställd 
mellan Ondexxya och PCC. Överlevnaden efter 30 dagar är i genomsnitt åtta år för denna 
subgrupp av patienter. Företaget använder en registerstudie av Friberg m.fl. som inkluderade 
förmaksflimmerpatienter där en standardiserad mortalitetskvot på 1,3 (95% KI 1,1–1,4) rap-
porterades för patienter på antikoagulantiabehandling, se avsnitt 2.4.3 för närmare beskriv-
ning. Detta betyder att dessa patienter antas ha en risk som är 30 procent högre per år att dö 
i jämförelse med normalpopulationen. Det anges inte hur stor andel av patienterna som haft 
en allvarlig blödning i studien.  
 
I figuren nedan redovisas den fortsatta överlevnaden för patienter som har överlevt upp till 
30 dagar för subgruppen av allvarliga gastrointestinala och intrakraniella blödningar samt 
den för normalpopulationen. TLV:s anlitade experter i ärendet intygar att överlevnaden för 
subgruppen av allvarliga gastrointestinala blödningar är rimlig i förhållande till den som an-
tas för subgruppen av intrakraniella blödningar.  
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Figur 9. Överlevnad efter 30 dagar 

 
TLV:s diskussion 
 
Upp till 30 dagar efter en blödning 
TLV konstaterar att 30-dagarsmortaliteten på 22,9 procent i dataunderlaget från Socialstyrel-
sen är lägre i jämförelse med uppgiften om 49 procent för PCC i företagets indirekta jämförelse 
men högre jämfört med Ondexxya. Dödligheten på 22,9 procent ska däremot beaktas med en 
viss försiktighet på grund av att inte alla diagnoskoder för olika typer av intrakraniella blöd-
ningar inkluderades i dataunderlaget. 
 
I företagets synpunkter på dataunderlaget från Socialstyrelsen (bilaga 3) lyfts det fram att det 
föreligger skillnader mellan patientpopulation i dataunderlaget och den som redovisas i Riks-
strokes årsrapport från 2018. I denna årsrapport framgår att 50 procent av de patienter av de 
patienter som fick stroke under pågående behandling med faktor-Xa hämmare erhöll PCC-
behandling. Motsvarande siffra var 70 procent för patienter på warfarin. Företaget menar på 
att detta illustrerar en skillnad mellan patientpopulationen i dataunderlaget från Socialstyrel-
sen med patienterna i Riksstrokes årsrapporten. Detta skulle bidra med en ytterligare osäker-
het i hur väl patientpopulationen som TLV tagit fram i databeställningen överensstämmer med 
den population som är aktuellför behandling med Ondexxya. 
 
Även resultaten från studien av Majeed m.fl. indikerar 30-dagarsmortaliteten med PCC är 
lägre i klinisk praxis jämfört med vad den indirekta jämförelsen visar. Företaget förklarar detta 
med att de matchade patienterna är mycket sköra och har en relativt kort överlevnadsprognos 
i jämförelse med litteraturen. TLV bedömer att detta bidrar med en stor osäkerhet gällande 
skillnaden i andelen dödsfall mellan Ondexxya och PCC. TLV kan inte bedöma hur väl patient-
populationen i den indirekta jämförelsen överensstämmer med patienterna i dataunderlaget 
från Socialstyrelsen och i studien av Majeed m.fl. Mot bakgrund av detta redovisar TLV inget 
grundscenario för subgruppen av intrakraniella blödningar utan istället ett spann på kostna-
den per vunnet QALY där andelen dödsfall med PCC varieras.   
 
TLV anser att det är rimligt att Ondexxya kan ha en bättre effekt i att minska 30-dagarsmorta-
liteten även efter en allvarlig gastrointestinal blödning. Eftersom skillnaden däremot inte var 
signifikant i den indirekta jämförelsen och inget ytterligare underlaget har tillförts ärendet re-
dovisar TLV endast känslighetsanalyser för denna subgrupp.  
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TLV konstaterar att företaget inte har kommit in med underlag för att kunna hävda att totalt 
25 procent färre dödsfall inträffar efter en perikardiell eller retroperitoneal blödning med On-
dexxya i jämförelse med PCC. Utifrån resonemanget i avsnitt 2.4.2, anser TLV att Ondexxya 
åtminstone inte är sämre i jämförelse med PCC i att minska 30-dagarsmortaliteten för alla 
blödningstyper som inte är intrakraniella eller gastrointestinala. Eftersom företaget inte har 
påvisat en effektfördel för övriga blödningstyper som inte är intrakraniella eller allvarliga 
gastrointestinala blödningar redovisar TLV en kostnadsjämförelse mellan Ondexxya och PCC 
för dessa blödningstyper.  
 
Uppföljning efter 30 dagar 
Det finns en osäkerhet i att prognostisera överlevnaden över ett helt livstidsperspektiv utifrån 
mRS-värden. Kliniska studier indikerar ett samband mellan korttids mRS-värde, utvärderat 
tre månader efter en akut stroke (både ischemisk och hemorragisk stroke) och långsiktiga ut-
fall upp till fem år [Huybrechts m.fl., Ganesh m.fl.]. Dessa resultat stödjer användning av kort-
tids mRS-värden som ett surrogatmått för långsiktig mortalitetsrisk vid avsaknad av kliniska 
funktionsvariabler. Det finns däremot alltid en osäkerhet när surrogatmått, särskilt de av sub-
jektiv natur, används för att uppskatta kliniska funktionsvariabler.  
 
Mot bakgrund av att osäkerheterna i företagets naiva indirekta jämförelse bedöms som mycket 
höga, anser TLV att företagets underlag är otillräckligt för att påvisa en skillnad i mortalitets-
risk efter 30 dagar mellan Ondexxya och PCC. I TLV:s analyser antas ingen skillnad i överlev-
nad mellan Ondexxya och PCC efter mer än 30 dagar efter en intrakraniell blödning. För att 
likställa överlevnaden efter 30 dagar använder TLV hasardkvoten för Ondexxya på 1,36 även 
för patienter som behandlats med PCC. Denna hasardkvot ställs i relation till risken att dö för 
normalpopulationen.   
 
TLV konstaterar att studien av Friberg m.fl. som används för att uppskatta en årlig mortali-
tetsrisk för övriga blödningar inte anger om patienterna tidigare har drabbats av en blödning. 
Detta bidrar med osäkerheter hur jämförbar denna studiepopulation är med patienter som 
drabbats av en allvarlig blödning. Det är dock troligt att studiepopulationen har liknade risk-
faktorer eftersom den bakomliggande sjukdomen är densamma.  
 
Dataunderlaget från Socialstyrelsen visar att cirka 51 procent av alla patienter som hade 
drabbats av en intrakraniell blödning hade fått minst två intrakraniella blödningar mellan 
åren 2011–2018. Företaget har inte kommit in med något underlag för att påvisa effekten och 
nyttan med Ondexxya för patienter som drabbas av fler än en blödning. I ANNEXA-4 rappor-
terades inte tidigare historik av antalet blödningar. Detta bidrar med en osäkerhet i underla-
get hur stor nyttan av Ondexxya är för andelen patienter som drabbas av flera blödningar. 
Det är troligt att överlevnaden för en patient som drabbats av två intrakraniella blödningar är 
lägre i jämförelse med en patient som drabbats av en blödning. Det är även troligt att risken 
att drabbas av en blödning till är större om patienten tidigare har haft en blödning. Mot bak-
grund av detta finns det en risk att överlevnaden efter 30 dagar överskattas i både företagets 
och TLV:s analyser.  
 

TLV:s bedömning: För subgruppen intrakraniella blödningar bedömer TLV att det är rim-
ligt att återspegla den variation i 30-dagarsmortalitet som studien av Majeed, Panos och data-
underlaget från Socialstyrelsen visar. Mot bakgrund av detta redovisar TLV inget 
grundscenario utan istället ett spann på kostnaden per vunnet QALY.  
 
För subgruppen av allvarliga gastrointestinala blödningar bedömer TLV att det råder större 
osäkerheter i skillnad mellan 30-dagarsmortalitet mellan Ondexxya och PCC i jämförelse med 
intrakraniella blödningar. TLV redovisar endast känslighetsanalyser för subgruppen av allvar-
liga gastrointestinala blödningar. 
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TLV bedömer att mRS-värden är ett vedertaget mått för att ange funktionsnedsättningen efter 
en intrakraniell blödning. Utifrån det underlag TLV tagit del av, bedömer TLV att det inte rim-
ligt att Ondexxya i jämförelse med PCC ger upphov till en bättre överlevnad efter mer än 30 
dagar efter en intrakraniell blödning. I TLV:s analyser likställs därför mortalitetsrisken efter 
30 dagar mellan Ondexxya och PCC. 
 
TLV kan inte bedöma effekten av Ondexxya för andelen patienter som drabbats av två eller fler 
blödningar. För dessa patienter finns det en risk att överlevnaden efter 30 dagar är överskat-
tad.  

 Hälsorelaterad livskvalitet 

Företaget har uppskattat den hälsorelaterade livskvaliteten för patienter upp till 30 dagar efter 
en allvarlig blödning och efter 30 dagar för överlevande patienter. En livskvalitetsvikt har till-
lämpats för varje blödningstyp. Under de första 30 dagarna antas livskvaliteten vara oberoende 
av om patienten behandlats med Ondexxya eller PCC.  
 
Efter 30 dagar antar företaget att livskvaliteten är bättre för patienter som behandlats med 
Ondexxya i jämförelse med PCC för alla blödningar som inte är perikardiella eller retroperito-
neala. Detta eftersom företaget antar att behandling med Ondexxya kan minska förekomsten 
av långsiktiga komplikationer som kan uppstå efter en intrakraniell, intraokulär eller intraspi-
nal blödning. I Tabell 10 redovisas en sammanfattning av de livskvalitetsvikter som används 
upp till 30 dagar och för uppföljning efter 30 dagar.  
 
Tabell 10. Sammanfattning av livskvalitetsvikter uppdelat på tidshorisonten upp till 30 dagar och efter 30 
dagar 

Blödning Tidshorisont Ondexxya PCC 

Intrakraniell 
Dag 0–30 0,330 

Dag 31 och framåt 0,72 0,61 

Gastrointestinal  
Dag 0–30 0,550 

Dag 31 och framåt 0,701 

Intraokulär 
Dag 0–30 0,550 

Dag 31 och framåt 0,694 0,692 

Intraspinal  
Dag 0–30 0,550 

Dag 31 och framåt 0,541 0,581 

Perikardiell 
Dag 0–30 0,550 

Dag 31 och framåt 0,701 

Retroperitoneal  
Dag 0–30 0,550 

Dag 31 och framåt 0,701 

 
Upp till 30 dagar 
Företaget använder en livskvalitetsvikt på 0,330 för patienter som drabbats av en intrakraniell 
blödning. Denna livskvalitetsvikt hämtas från en studie av Locadia m.fl. som studerat livskva-
liteten vid olika sjukdomsrelaterade händelser av venös tromboembolism [20]. Patienterna 
uppskattade livskvaliteten genom att rangordna olika hälsotillstånd utifrån en skala från noll 
till 100 för att sedan använda time trade-off metoden till att beräkna fram livskvalitetsvikter. 
Livskvalitetsvikten på 0,330 motsvarar ett hälsotillstånd av en icke-fatal hemorragisk stroke i 
studien. Företaget antar att livskvalitetsvikten på 0,33 kvarstår i tre månader.  
 
En livskvalitetsvikt på 0,550 används upp till 30 dagar för alla blödningar som inte var in-
trakraniella. Livskvalitetsvikten har beräknats fram genom att använda en livskvalitetsförlust 
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på 0,151 från en studie av Miller m.fl. [21]. Denna studie är en kostnadsnyttoanalys som jämför 
Lixiana (edoxaban) med Xarelto (rivaroxaban) i USA. I studien redovisas en livskvalitetsförlust 
på 0,1511 för övriga blödningar som inte är intrakraniella. Företaget har inte kommit in med 
något underlag som beskriver hur denna livskvalitetsförlust är beräknad. Livskvalitetsförlus-
ten subtraheras från 0,701 som motsvarar livskvaliteten för den allmänna befolkningen i Sve-
rige över 75 år. Livskvalitetsvikten på 0,701 hämtas från en studie av Janssen m.fl. vilka ingår 
i den internationella EuroQoL gruppen som sammanställt livskvaliteten med EQ-5D-3L i ett 
stort antal länder [22]. I Sverige var dessa livskvalitetsvikter inhämtade år 1993.  
 
Uppföljning efter 30 dagar 
Företagets tillvägagångssätt att uppskatta livskvalitetsvikterna och tillhörande källor efter 30 
dagar redovisas i bilaga 4. 
 

TLV:s diskussion 
TLV anser att livskvalitetsvikten på 0,33 är rimlig och tillförlitlig eftersom den baseras på en 
studie med ett omfattande dataunderlag för att skatta livskvaliteten för detta hälsotillstånd. 
Det är däremot osäkert om livskvaliteten på 0,33 efter en intrakraniell blödning ska kvarstå i 
totalt tre månader. Det är rimligt att livskvaliteten för överlevande patienter efter en intrakra-
niell blödning borde vara högre efter att patienten inte längre är inlagd på sjukhus och patien-
ten har en låg funktionsnedsättning till följd av blödningen. TLV utgår från att 
livskvalitetsvikten på 0,33 endast gäller upp till 30 dagar.   
 
Livskvalitetsvikten på 0,550 som används för övriga blödningstyper är förknippad med stora 
osäkerheter. TLV kan inte bedöma hur livskvalitetsförlusten som används för att beräkna 
denna livskvalitetsvikt är framtagen. Det är troligt att det föreligger olikheter i hur en patient 
upplever livskvaliteten beroende av blödningsområdet. Eftersom en intrakraniell blödning an-
ses vara den allvarligaste formen av en blödning är det rimligt att livskvalitetsvikten upp till 30 
dagar för övriga blödningstyper är något högre. Mot bakgrund brist på annan data använder 
TLV livskvalitetsvikten på 0,550 för subgruppen av allvarliga gastrointestinala blödningar upp 
till 30 dagar.  
 
Företaget har inte kommit in med något dataunderlag som stödjer att livskvaliteten efter 30 
dagar efter en blödning skulle vara bättre för patienter som behandlats med Ondexxya i jäm-
förelse med PCC. För intrakraniella blödningar anser TLV att beräkningarna som ligger till 
grund för detta antagande är mycket osäkra eftersom de baseras på den naiva indirekta jäm-
förelsen.  
 
Eftersom patienterna inom den utvärderade indikationen använder faktor Xa-hämmare under 
en lång tid är det även troligt att andra hjärt-kärlhändelser kan inträffa som påverkar livskva-
liteten. Detta har företaget inte tagit hänsyn till. TLV kan inte bedöma har detta skulle påverka 
den uppskattade livskvaliteten efter 30 dagar.  
 
Livskvalitetsvikten som används efter 30 dagar för subgruppen av gastrointestinala, perikar-
diella och retroperitoneala blödningar baseras på en studie där livskvaliteten har uppskattats 
bland den allmänna befolkningen i flera länder. Det framgår inte i studien om patienterna ti-
digare har drabbats av en blödning. TLV anser däremot att livskvalitetsvikten på 0,701 är rim-
lig eftersom den baseras på patienter som är 75 år eller äldre.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att livskvalitetsvikterna upp till 30 dagar är rimlig för 
subgruppen av intrakraniella blödningar. TLV använder denna livskvalitetsvikt endast upp till 
30 dagar.  
 
TLV bedömer att livskvalitetsvikten upp till 30 dagar för övriga blödningstyper är osäker.  TLV 
konstaterar att livskvaliteten de 30 första dagarna för subgruppen av allvarliga gastrointes-
tinala blödningar inte har en betydande påverkan på resultatet. Eftersom TLV inte använder 
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den hälsoekonomiska analysen för andra blödningstyper har TLV inte utrett livskvaliteten för 
dessa subgrupper vidare.  
 
TLV bedömer att företaget inte har visat att Ondexxya i jämförelse med PCC resulterar i en 
högre livskvalitet för överlevande patienter efter 30 dagar. I TLV:s analyser är livskvaliteten 
likställd mellan Ondexxya och PCC efter 30 dagar.   

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Dosering av Ondexxya och PCC 

Ondexxya tillhandahålls som pulver till infusionsvätska med 200 mg per vial. Rekommende-
rad dos är beroende av tidigare dosering av Eliquis och Xarelto. Ondexxya administreras an-
tingen som en låg dos med totalt 880 mg eller som en hög dos med totalt 1760 mg.  
 
Företaget har uppskattat läkemedelskostnaden för Ondexxya utifrån doseringen i ANNEXA-4 
studien. I ANNEXA-4 behandlades totalt 89,1 procent av patienterna med en låg dos och res-
terande 10,9 procent med en hög dos32. I företagets grundscenario kasseras resterande mängd 
läkemedel i varje vial som inte används vid samma administreringstillfälle.  
 
TLV:s anlitade experter i ärendet har bedömt rimligheten i företagets antagande om dosering 
för Ondexxya för svenska förhållanden. Den ena experten intygar att företagets antaganden är 
relevanta för svensk klinisk praxis. Den andra experten anser att andelen patienter som får 
lågdos med Ondexxya troligtvis är något lägre jämfört med vad företaget antar. Detta eftersom 
läkaren inte alltid vet vilken dos av Eliquis eller Xarelto som patienten senast fick.  
 
Företaget har använt en dosering av PCC på 2 000 IE för en behandling oavsett hur mycket 
patienten väger, detta är ett antagande som baseras på utlåtande från en svensk klinisk expert. 

 Kostnad för Ondexxya och PCC 

Företagets pris för Ondexxya är 33 500 kronor per vial innehållande 200 mg. I Tabell 11 redo-
visas läkemedelskostnaden för att behandla en blödning med Ondexxya. Kostnaden uppgår till 
cirka 182 000 kronor. Kostnaden för Ondexxya har beräknats genom att vikta andelen patien-
ter som fick hög respektive låg dos i ANNEXA-studien.  
 
Tabell 11. Läkemedelskostnad för Ondexxya 

Ondexxya Andel patienter 
Ingen kassering Kassering 

Antal vialer Kostnad Antal vialer Kostnad 

Låg bolusdos  
400 mg + 480 mg 

89,1 % 4,40 147 400 kr  5,00 167 500 kr 

Hög bolusdos  
800 mg + 480 mg 

10,9 % 8,80 294 800 kr 9,00 301 500 kr 

Viktat genomsnitt 4,88 163 421 kr 5,43 182 065 kr 

 
Företaget baserar läkemedelskostnaden för PCC utifrån ett fastställt pris för Ocplex. Företaget 
har hämtat ett pris för Ocplex från Södra regionvårdnämndens prislista år 2015 vilket var  
2 050 kronor för 1 000 IE. Med detta pris uppgår läkemedelskostnaden för att behandla en 
blödning till 4 100 kronor, baserat på en dosering med 2 000 IE per blödning.  
 
TLV konstaterar att både Ocplex och Confidex används i dag och är upphandlade inom sluten-
vården med varierande pris. TLV har tagit del av avtalade priser från alla 21 regioner i Sverige 
och redovisar i Tabell 12 antalet använda förpackningar och genomsnittspris för år 2019. Den 
lägsta kostnaden för att behandla en blödning med PCC år 2019 var 3 370 kronor och baseras 

 
32 I studien administrerades den lägre dosen om det var mer än åtta timmar sedan den senaste faktor Xa-hämmaren togs eller om 
mängden Eliquis och Xarelto inte översteg fem mg respektive 10 mg i blodplasman. För patienter där det var mindre än åtta 
timmar sedan administrerades den högre dosen av Ondexxya. 
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på ett pris för fyra 500 IE Ocplex i region Stockholm. Den högsta kostnaden för att behandla 
en blödning med PCC var 14 000 kronor år 2019 vilket baseras på två 1 000 IE Ocplex i region 
Västmanland. 
 
Tabell 12. Läkemedelskostnad Ocplex och Confidex år 2019 

Läkemedel Antal använda  
förpackningar inom alla reg-

ioner  

Total användning % 
(n = 23 988) 

Genomsnittspris1  

Ocplex 

500 IE 16 805 st 70,05 % 1 054,75 kr 

1 000 IE 1 085 st 4,5 % 2 106,26 kr 

Confidex 

500 IE 6 080 st 25,35 % 1 857,58 kr 

1 000 IE 18 st 0,1 % 4 202,57 kr 
1 Det genomsnittliga priset är baserat på priser för samtliga 24 regioner både med och utan rabatterade upphand-
lingar.  

 
Utifrån en dosering på 2 000 IE och framtagna genomsnittliga priser, uppgår kostnaden för 
att behandla en blödning till cirka 4 200 kronor med Ocplex om antingen fyra förpackningar 
innehållande 500 IE eller två förpackningar med 1 000 IE används. Motsvarande kostnad för 
Confidex är cirka 7 400 kronor för fyra förpackningar med 500 IE och cirka 8 400 kronor för 
två förpackningar med 1 000 IE. 
 
Enligt dataunderlaget var användningen till 95 procent baserad på förpackningar om 500 IE 
PCC och resterande 5 procent motsvarade 1 000 IE. För att ta hänsyn till detta, har TLV viktat 
de genomsnittliga priserna baserat på andelen sålda förpackningar. TLV har därefter beräknat 
en genomsnittlig kostnad för att behandla en blödning baserat på de viktade priserna för 
Ocplex och Confidex. Den sammanlagda kostnaden för att behandla en blödning med PCC 
uppgår till 5 036 kronor.   
 
Företaget har uppskattat en administreringskostnad för Ondexxya och PCC. Eftersom denna 
kostnad används en gång per blödning för båda behandlingarna har den ingen betydelse i ut-
värdering av nyttan med Ondexxya. TLV har därför inte beskrivit denna kostnad närmare.  

 Kostnader för efterföljande behandling med faktor Xa-hämmare 

Efter att blödning har hävts återgår patienten i normalfallet till att behandlas med faktor Xa-
hämmare. Enligt TLV:s anlitade expert i ärendet vägs nyttan av att återinsätta faktor Xa-häm-
mare med risken av att drabbas av en ny allvarlig blödning.  
 
Företaget har hämtat data från ANNEXA-4 studien på andelen patienter som använde Eliquis 
och Xarelto innan blödningen inträffade. Totalt använde 36 procent Eliquis och 55 procent 
Xarelto [10]. Företaget har uppskattat andelen patienter som använde olika styrkor av Eliquis 
och Xarelto, vilka förpackningsstorlekar och hur länge. Företaget har använt publicerad sta-
tistik från National Health Service (NHS) i Storbritannien för dessa uppskattningar. Baserat 
på användningen har företaget därefter beräknat en viktad genomsnittlig läkemedelskostnad 
för en patient att återgå till behandling med en faktor Xa-hämmare. Detta resulterar i en total 
kostnad på cirka 720 kronor för återstående år som patienten förväntas leva. Kostnaden per 
förpackning har hämtats från TLV:s prisbeslutdatabas år 2019. 
 
TLV:s diskussion 
TLV konstaterar att det är osäkert vilken fördelning av låg respektive hög dos för Ondexxya 
som skulle kunna återspegla svensk klinisk praxis. Eftersom effektdata baseras från ANNEXA-
4 studien och att en av TLV:s experter anser att företagets antaganden om dosering är relevant 
för svenska förhållanden, utgår TLV från dessa antaganden i sina analyser. TLV varierar anta-
gandet om dosering för Ondexxya i en känslighetsanalys.  
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Företagets antagande gällande dosering av Ondexxya anses vara rimlig att utgå ifrån för at. 
Den rekommenderade doseringen enligt produktresumén är i enlighet med hur Ondexxya do-
serades i ANNEXA-4  
 
Eftersom både Ocplex och Confidex används i Sverige idag är det rimligt att utgå ifrån ett ge-
nomsnitt av vad dessa läkemedel kostar. TLV konstaterar att 500 IE år 2019 har använts i 
betydligt högre utsträckning i jämförelse med 1 000 IE. Mot bakgrund av detta anser TLV att 
det är relevant att vikta de genomsnittliga priserna utifrån antalet använda förpackningar. I 
TLV:s grundscenario används den viktade genomsnittliga kostnaden på 5 036 kronor per be-
handlad blödning med PCC. Det är troligt att priserna för PCC varierar över tid. TLV anser att 
det genomsnittliga viktade priset för PCC som används är en rimlig uppskattning eftersom alla 
regioner i Sverige är medräknade under året 2019. TLV har även studerat priserna för tidigare 
år och konstaterar att priserna är i nivå med det som gällde år 2019.  
 

TLV konstaterar att läkemedelskostnaderna för Xarelto och Eliquis är baserade på använd-
ning i Storbritannien. Företaget har inte motiverat hur väl detta återspeglar användningen av 
faktor Xa-hämmare i Sverige. Efterföljande behandling med faktor Xa-hämmare har ingen 
betydande påverkan på kostnaden per vunnet QALY.  

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att antagandet om hur Ondexxya doseras är rimligt för 
svenska förhållanden. Det är rimligt att anta att resterande mängd Ondexxya som inte används 
vid en administrering kasseras. 
 
TLV bedömer det som rimligt att basera läkemedelskostnaden för PCC utifrån ett genomsnitt-
ligt viktat pris från upphandlade priser av Ocplex och Confidex. Detta för att återspegla hur 
mycket vården i genomsnitt betalar för att behandla en blödning med PCC. TLV har i känslig-
hetsanalyser varierat priset för PCC.  

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

I följande avsnitt redovisas vårdkostnaderna separat för de första 30 dagarna efter en allvarlig 
blödning och efter 30 dagar separat. 
 
Upp till 30 dagar  
Företaget inkluderar vårdkostnader för den sjukhusinläggning som uppkommer för att be-
handla en blödning. Företaget antar att patienten är på en intensivvårdsavdelning i ett dygn 
för att därefter förflyttas till en slutenvårdsavdelning. Antalet dagar som patienten är inlagd på 
en slutenvårdsavdelning hämtas från ORANGE-studien [12],  Tabell 13. Antalet dagar har där-
efter multiplicerats med enhetskostnaden av en sjukhusinläggning för att beräkna kostnaden 
för varje subgrupp av blödningar. Företaget utgår från att antalet dagar i slutenvården inte är 
beroende av om patienten behandlas med Ondexxya eller PCC. 
 
Enhetskostnaden för intensiv- och slutenvården hämtas från Södra sjukvårdsregionens pris-
lista år 2019 [23]. I tabellen nedan redovisas vilken slutenvårds- och intensivvårdsavdelning 
som kostnadsposten motsvarar. Vårdkostnaderna uppgår till totalt mellan 28 400 kronor och 
70 200 kronor beroende på blödningsområde de första 30 dagarna i beslutsträdet.  
 
Tabell 13. Antal sjukhusdagar och vårdkostnader per blödningsområde 

Blödningsom-
råde 

Antal 
vård-
dagar 

Slutenvård Intensivvård 
Totala 

kostnader 
(SEK) 

Vårdenhet base-
rat på prislista 

[23] 

Enhetskost-
nad (SEK) 

Vårdenhet ba-
serat på pris-

lista [23] 

Enhetskost-
nad (SEK) 

Intrakraniell 7,2 
Neurologiavdel-

ning 
7 044 kr Neurokirurgisk 19 511 kr 70 228 kr 
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Gastrointestinal 4,0 
Gastroenterologi-

avdelning 
7 704 kr 

Benämning  
”övrig intensiv-

vård” 
20 134 kr 40 547 kr 

Intraokulär 5,7 
Endokrinologiav-

delning 
5 629 kr 

Benämning  
”övrig intensiv-

vård”  
20 134 kr 56 095 kr 

Intraspinal 5,7 Ortopedavdelning 6 309 kr 
Benämning  

”övrig intensiv-
vård” 

20 134 kr 50 950 kr 

Perikardiell 4,0 
Kardiologisk av-

delning 
2 702 kr 

Thorax kostnad 
per timme multi-
plicerat med 24 

13 034 kr 28 435 kr 

Retroperitoneal 5,7 Thoraxavdelning 5 303 kr Kardiovaskulär 10 320 kr 52 219 kr 

 
Uppföljning efter 30 dagar 
Företaget har endast inkluderat efterföljande vårdkostnader för patienter som drabbats av in-
trakraniella, introkulära och intraspinala blödningar eftersom endast dessa blödningar antas 
kunna resultera i långsiktiga komplikationer. 
 
Intrakraniella blödningar  
Företaget använder en studie av Luengo-Fernandez m.fl. som har beräknat vårdkostnader för 
totalt 485 patienter som drabbats av en stroke eller hjärtinfarkt i Storbritannien år 2013 [24].  
Studien inkluderade kostnader för öppenvårdsbesök, akutvård och slutenvård. I studien av 
Luengo-Fernandez m.fl. har vårdkostnaderna grupperats utifrån mRS-värden för varje pati-
ent. Företaget har justerat upp kostnaderna för inflationen för att få motsvarande priser för år 
2018. Utifrån mRS-värdena som företaget antar för överlevande patienter som behandlats med 
Ondexxya och PCC (Tabell 4 avsnitt 2.4.2) använder företaget kostnaderna i Tabell 14 för att 
beräkna en kostnad per månad efter intrakraniella blödningar. Baserat på företagets beräk-
ningar antas efterföljande vårdkostnader på 4 007 kronor per månad för Ondexxya och 4 549 
kronor för PCC under resterande tidshorisont.  
 
Tabell 14. Vårdkostnader från Luengo-Fernandez m.fl. som har matchats med de mRS-värden som företaget 
antar för Ondexxya och PCC 

mRS Kostnad per månad (SEK) Ondexxya PCC 

0–2 2 374 kr [-----------------] 24,6 % 

3–4 4 632 kr [-----------------] 55,7 % 

5 7 033 kr [-----------------] 19,7 % 

Totala kostnader per månad (SEK) [-----------------] 4 549 kr 

 
Företaget antar att vårdkostnaderna från Luengo-Fernandez m.fl. inte fångar alla relevanta 
kostnader efter en intrakraniell blödning. Företaget utgår från att majoriteten av alla patienter 
som överlevt en intrakraniell blödning förknippas med ytterligare en kostnad för stöd och vård 
i hemmet. En studie av Persson m.fl. anger att ett mRS intervall på noll till två indikerar att 
personen inte behöver assistans i vardagen och ett intervall på tre till fem motsvarar en person 
som behöver assistans att utföra vardagliga aktiviteter. Baserat på de mRS-värden som företa-
get antar för patienter som behandlats med Ondexxya och PCC (se Tabell 4 i den kliniska de-
len) har företaget kategoriserat andelen patienter som är beroende av assistans i vardagen. 
Detta resulterade i att totalt [-----] procent av patienterna som behandlats med Ondexxya be-
höver assistans i jämförelse med totalt 75 procent för PCC. 
 
Företaget har sedan viktat andelen patienter som antas behöva assistans ([-----] procent med 
Ondexxya och 72 procent med PCC) med en kostnad som förknippas med rehabilitering på 
sjukhus och i hemmet med syfte av att patienten ska återfå en optimal fysisk och mental hälsa. 
En total kostnad över en livstid på totalt 116 922 kronor används för denna rehabiliterings-
kostnad. Kostnaden hämtas från Södra sjukvårdsregionens prislista år 2019 och motsvarar 
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DRG-koden W31N som beskrivs vara ”rehabilitering efter stroke inom slutenvård”. Denna 
kostnad har beräknats om för att motsvara en kostnad per månad på 2 121 kronor som använ-
das för att vikta andelen patienter som antas vara i behov av assistans. Detta ger upphov till en 
kostnad per månad på 1 600 kronor för patienter som behandlats med Ondexxya och 1 110 
kronor för patienter som behandlats med PCC. Företaget medger att det finns en risk att kost-
naderna från studien av Persson m.fl. delvis inkluderar samma typer av kostnader som i stu-
dien av Luengo-Fernandez m.fl. Företaget har inte tagit hänsyn till detta i modelleringen.  
 
Intraokulär blödning 
Företaget utgår från att andelen patienter som antas drabbas av en synnedsättning (25 pro-
cent) efter en intraokulär blödning har vårdkostnader efter 30 dagar. Företaget använder en 
kostnad på 3 488 kronor per år vilket motsvarar ett öppenvårdsbesök hos en ögonmottagning 
från Södra sjukvårdsregionens prislista [23]. Företaget antar att 25 procent färre patienter som 
behandlas med Ondexxya får en försämrad synnedsättning. Den totala kostnaden för efterföl-
jande vård för patienter som behandlats med Ondexxya uppgår därför till 654 kronor. 
 
Intraspinal blödning 
Efterföljande vårdkostnader för patienter som drabbats av intraspinal blödning hämtas från 
en modellstudie av McDaid m.fl. där kostnader efter en traumatisk skada i ryggraden har be-
räknats utifrån priser från år 2016 [25]. Studien inkluderade över 30 olika kostnadsposter som 
inträffar för dessa patienter. I studien uppskattades en genomsnittlig kostnad på 5 421 553 
pund baserat på totalt 133 patienter i åldrarna 76 till 85 år. Företaget har omvandlat kostnaden 
till svenska kronor och beräknat om till en kostnad per månad på 28 859 kronor. Företaget 
antar att denna kostnad endast är medräknad under ett års tid. Detta resulterar i en total kost-
nad på 346 311 kronor för alla överlevande patienter efter en intraspinal blödning.  
 
Företaget inkluderar även ytterligare en kostnad på 5 837 kronor som motsvarar 60 dagars 
vård på en klinik för ryggmärgsskador i Storbritannien. Kostnaden hämtas från en rapport av 
Spinal Injuries Association och har justerats till svenska kronor för priser motsvarande år 2019 
[26]. Denna kostnad uppgår till 5 837 kronor per månad och används efter ett år i modelle-
ringen över ett livstidsperspektiv.  
 
Baserat på företagets expert drabbas 50 procent av patienter av förlamning efter en intraspinal 
blödning. För patienter som tidigare behandlats med PCC är kostnaden på 5 837 kronor med-
räknad för 50 procent av patienterna. Företaget antar att 25 procent färre patienter drabbas av 
förlamning efter behandling med Ondexxya i jämförelse med PCC. Företaget har inte inkom-
mit med något dataunderlag som stödjer detta antagande. Detta resulterar i efterföljande vård-
kostnader på 2 189 kronor för patienter som drabbats av en förlamning ((0,5*(1-0,25)*5 837 = 
2 189).  
 
Företaget har inte inkluderat kostnader som uppkommer till följd av biverkningar av behand-
ling med Ondexxya eller PCC eftersom totalt 9,45 procent av patienter i ANNEXA-4 studien 
som drabbades av en biverkan inte bedömdes vara relaterad till läkemedelsbehandlingen.  
Företaget har hämtat data från ANNEXA-4 studien på andelen patienter som använde Xarelto 
och Eliquis innan blödningen inträffade. Totalt använde 55 procent Xarelto och 36 procent 
Eliquis [10]. Företaget har uppskattat andelen patienter som använde olika styrkor av Xarelto 
och Eliquis, vilka förpackningsstorlekar och hur länge. Företaget har använt publicerad sta-
tistik från National Health Service (NHS) i Storbritannien som redovisas [27]. Kostnaden per 
förpackning har hämtats från TLV:s prisbeslutdatabas år 2019.  
 
TLV:s diskussion 

TLV anser att vårdkostnaderna som inkluderas de 30 första dagarna för är rimliga och åter-
speglar svensk klinisk praxis.  
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TLV har tidigare framfört osäkerheten i att jämföra mRS-värden från ANNEXA-4 med stu-
dien av Øie m.fl. eftersom patienterna i studierna har för stora olikheter i patientkaraktä-
ristika och tidigare behandling för att kunna jämföras, se avsnitt 2.4.2. Mot bakgrund av 
detta anser TLV att företaget inte har visat att det är rimligt att anta att en skillnad i vård-
kostnader mellan Ondexxya och PCC efter 30 dagar. TLV utgår därför från att de vårdkostna-
der som baseras på studien av Luengo-Fernandez m.fl. och kostnaden för personlig assistans 
i vardagen är desamma för patienter som behandlats med Ondexxya och PCC.  

 

TLV konstaterar att kostnaderna från studien av Luengo-Fernandez m.fl. till viss del överlap-
par med kostnaderna som företaget antar för sjukhusinläggningen de 30 första dagarna. Det 
är även troligt att kostnaderna från denna studie kan överlappa med kostnaderna som häm-
tats från studien av Persson m.fl. Detta kan ge upphov till att vårdkostnaderna efter en in-
trakraniell blödning dubbelräknas och därmed överskattas i företagets grundscenario. TLV 
varierar dessa kostnader i flera känslighetsanalyser.  

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att vårdkostnader upp till 30 dagar efter en blödning är 
rimligt uppskattade och återspeglar svensk klinisk praxis. 
 
TLV bedömer att det föreligger stora osäkerheter i uppskattningen av vårdkostnader efter 30 
dagar över ett livstidsperspektiv för patienter som drabbats av en intrakraniell blödning. TLV 
har i känslighetsanalyser varierat dessa kostnader.   

 Indirekta kostnader 

Indirekta kostnader är inte inkluderade i företagets grundscenario.  
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4 Resultat 

Företaget redovisar ett grundscenario med två kompletterande scenarioanalyser. I grundsce-
nariot analyseras hela patientkohorten. Företaget uppskattar att kostnaden per vunnet QALY 
är cirka 224 000 kronor för denna analys. I scenarioanalyserna används samma antaganden 
som i företagets grundscenario. I den ena scenarioanalysen redovisas endast patienter som 
drabbats av en intrakraniell eller allvarlig gastrointestinal blödning och i den andra scenario-
analysen endast intrakraniella blödningar. I dessa två scenarier uppgår kostnaden per vunnet 
QALY till cirka 222 000 kronor.  
 
Företagets grundscenario redovisas i stycke 4.1.1 och känslighetsanalyser i avsnitt 4.1.3.  
 
TLV bedömer det som relevant att använda företagets hälsoekonomiska analys endast för 
subgruppen av intrakraniella och allvarliga gastrointestinala blödningar. 
 
TLV:s analyser för dessa subgrupper redovisas i stycke 4.2.1 och 4.2.2. 
 
För övriga blödningstyper som inte är intrakraniella eller allvarliga gastrointestinala, redovisar 
TLV en kostnadsjämförelse mellan Ondexxya och PCC i avsnitt 4.2.4.  

4.1 Företagets grundscenario 

Följande antaganden är centrala i företagets grundscenario. 

Antaganden i företagets grundscenario 

• 30-dagarsmortaliteten är lägre för Ondexxya i jämförelse med PCC för subgruppen av 

intrakraniella, allvarliga gastrointestinala, perikardiella och retroperitoneala blöd-

ningar. 

• Patienten kan endast drabbas av en blödning under hela tidshorisonten. 

• Inga hjärt-kärlhändelser inkluderas.  

• Ondexxya i jämförelse med PCC resulterar i en längre överlevnad, högre livskvalitet och 

lägre vårdkostnader efter 30 dagar. 

• 25 procent färre patienter drabbas av nedsatt syn efter en intraokulär blödning med 

Ondexxya i jämförelse med PCC. 

• 25 procent färre patienter drabbas av förlamning efter en intraspinal blödning med 

Ondexxya i jämförelse med PCC. 

• Livskvaliteten med Ondexxya är 25 procent bättre efter en intraokulär och intraspinal 

blödning i jämförelse med PCC. 

 Resultatet i företagets grundscenario 

I Tabell 15 redovisas resultatet i företagets grundscenario för jämförelse mellan Ondexxya och 
PCC för hela patientkohorten. Detta inkluderar intrakraniella, allvarliga gastrointestinala 
intraokulära, intraspinal, perikardiella och retroperitoneala blödningar. Kostnaden per vunnet 
QALY uppgår till cirka 224 000 kronor. Anledningen till att sjukvårdskostnaderna är något 
högre för Ondexxya är för att det är en större andel som överlever de första 30 dagarna och 
efter 30 dagar med Ondexxya jämfört med PCC och dessa patienter förknippas med vårdrela-
terade kostnader.  
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Tabell 15. Resultat: företagets grundscenario hela kohorten. 

 Ondexxya PCC Skillnad 

Läkemedelskostnad 182 065 kr 4 100 kr 177 965 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 249 948 kr 191 602 kr 58 346 kr 

    

Kostnader, totalt 432 013 kr 195 702 kr 236 311 kr 

Levnadsår 4,70 3,38 1,32 

QALYs 3,26 2,20 1,06 

    

Kostnader per vunnet QALY  223 987 kr 

 Företagets känslighetsanalyser 

Företaget har redovisat ett flertal känslighetsanalyser där en parameter har varierats i taget 
och presenterats i ett tornadodiagram, se bilaga 4. I diagrammet har 30-dagarsmortaliteten 
efter en intrakraniell och gastrointestinal blödning varierats till det högsta och lägsta värdet i 
konfidensintervallet. Övriga parametrar har varierats med 20 procent. I företagets känslighets-
analyser varierar kostnaden per vunnet QALY mellan cirka 150 000 kronor och 400 000 kro-
nor.  

4.2 TLV:s hälsoekonomiska analys 

TLV bedömer det som relevant att utvärdera nyttan med Ondexxya för olika blödningstyper 
separat eftersom det råder stora skillnader i osäkerhet av relativ effekt mellan dessa subgrup-
per. 
 
Företagets hälsoekonomiska analys bygger på att det finns en effektskillnad mellan Ondexxya 
och PCC för samtliga subgrupper av blödningar. TLV konstaterar att företaget endast har på-
visat en signifikant effektfördel för alla patienter på gruppnivå och subgruppen av intrakrani-
ella blödningar upp till 30 dagar. Vidare bedömer TLV att den numeriska skillnaden i andelen 
dödsfall upp till 30 dagar efter en allvarlig gastrointestinal blödning indikerar att behandling 
med Ondexxya även kan resultera i färre antal dödsfall för denna subgrupp av patienter. Mot 
bakgrund av ovanstående resonemang använder TLV företagets hälsoekonomiska analys end-
ast för dessa två subgrupper av blödningar eftersom den bygger på att det finns en effektskill-
nad mellan Ondexxya och PCC. Dessa analyser redovisas i stycke 4.2.1 och 4.2.2. För övriga 
blödningstyper har TLV redovisat en kostnadsjämförelse i stycke 4.2.3. 

 Jämförelse mellan Ondexxya och PCC för intrakraniella blödningar 

TLV bedömer att det är osäkert hur stor skillnaden i 30-dagarsmortalitet är för subgruppen av 
intrakraniella blödningar, se avsnitt 2.4.2. Mot bakgrund detta redovisar TLV inget grundsce-
nario utan istället ett spann på kostnaden per vunnet QALY för denna subgrupp.  
 
Följande antaganden i TLV:s analyser skiljer sig från företagets grundscenario. 
 

• Endast patienter med en intrakraniell blödning är inkluderade. 

• Livskvalitetsvikten på 0,33 för intrakraniella blödningar är endast medräknad upp till 

30 dagar. 

• Kostnaden för att behandla en blödning med PCC är 5 036 kronor.  

• Efter 30 dagar antas risken att dö, livskvaliteten och vårdrelaterade kostnader vara lik-

ställd mellan Ondexxya och PCC.  

 
För att ta hänsyn till osäkerheten gällande 30-dagarsmortaliteten redovisar TLV tre olika ana-
lyser där andelen dödsfall upp till 30 dagar med PCC varieras från 40 till 20 procent. Detta för 
att återspegla den spridning i mortalitet som rapporterats med PCC i olika studier och 
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dataunderlaget från Socialstyrelsen (se avsnitt 2.4.2 och avsnitt 3.1.1). I TLV:s tre olika scena-
rier är kostnaden per vunnet QALY mellan cirka 380 000 och 1,6 miljoner kronor.  
 
  
Tabell 16. Resultat: 30-dagarsmortalitet PCC 40 procent 

 Ondexxya PCC Skillnad 

Läkemedelskostnad 182 065 kr 5 036 kr 177 029 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 282 580 kr 222 069 kr 60 511 kr 

    

Kostnader, totalt 464 645 kr 246 578 kr 237 540 kr 

Levnadsår 3,01 2,13 0,88 

QALYs 2,14 1,52 0,62 

    

Kostnaden per vunnet QALY  380 580 kr 

 
Tabell 17. Resultat: 30-dagarsmortalitet med PCC 30 procent 

 Ondexxya PCC Skillnad 

Läkemedelskostnad 182 065 kr 5 036 kr 177 029 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 282 580 kr 246 578 kr 36 003 kr 

    

Kostnader, totalt 464 645 kr 251 614 kr 213 032 kr 

Levnadsår 3,01 2,49 0,52 

QALYs 2,14 1,77 0,37 

    

Kostnaden per vunnet QALY 573 657 kr 

 
Tabell 18. Resultat: 30-dagarsmortalitet PCC 20 procent 

 Ondexxya PCC Skillnad 

Läkemedelskostnad 182 065 kr 5 036 kr 177 029 kr 

Övriga sjukvårdskostnader 282 580 kr 271 086 kr 11 495 kr 

    

Kostnader, totalt 464 645 kr 276 122 kr 188 524 kr 

Levnadsår 3,01 2,84 0,17 

QALYs 2,14 2,02 0,12 

    

Kostnaden per vunnet QALY  1 590 095 kr 

Känslighetsanalyser för intrakraniella blödningar 

TLV har utfört ett antal känslighetsanalyser på antaganden som har störst påverkan på kost-
naden per vunnet QALY. I Tabell 19, 20 och 21 redovisas känslighetsanalyser för subgruppen 
av intrakraniella blödningar utifrån TLV:s tre scenarier.  
 
Känslighetsanalyserna visar att kostnaden för att behandla en blödning med PCC inte har en 
betydande påverkan på resultatet. TLV har varierat kostnaden utifrån det lägsta och högsta 
priset för PCC (Ocplex eller Confidex) som fanns år 2019 och beräknat kostnaden att behandla 
en blödning utifrån att i genomsnitt 2 000 IE används vid ett tillfälle. 
 
När risken att dö är större efter 30 dagar ökar kostnaden per vunnet QALY i alla scenarier och 
som mest i scenariot när 30-dagarsmortaliteten för PCC är som minst (20 procent). Detta ef-
tersom andelen patienter med Ondexxya som har överlevt upp till 30 dagar är färre i jämförelse 
med när 30-dagarsmortaliteten för PCC är 30 och 40 procent. TLV har tidigare framfört osä-
kerheter med företagets underlag som inte tar hänsyn att fler än en blödning kan inträffa. 
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Eftersom data från Socialstyrelsen indikerar att cirka hälften av patienterna drabbades av två 
eller fler blödningar är det sannolikt att överlevnaden för dessa patienter är sämre jämfört med 
TLV:s analyser. Det är även troligt att vårdkostnaderna ökar och livskvaliteten minskar om 
ytterligare en blödning inträffar. TLV:s känslighetsanalyser indikerar att detta borde öka kost-
naden per vunnet QALY.  
 
Tabell 19. Resultat: TLV:s känslighetsanalyser för intrakraniella blödningar 30-dagarsmortalitet PCC 40 
procent 

1 Den lägsta kostnaden för att behandla en blödning med PCC år 2019 baseras på ett pris för fyra stycken 500 IE 
Ocplex i region Stockholm. Den högsta kostnaden för att behandla en blödning med PCC år 2019 baseras på två 
stycken 1 000 IE Ocplex i region Västmanland. 

 
Tabell 20. Resultat: TLV:s känslighetsanalyser för intrakraniella blödningar 30-dagarsmortalitet PCC 30 
procent 

 
Tabell 21. Resultat: TLV:s känslighetsanalyser för intrakraniella blödningar 30-dagarsmortalitet PCC 20 
procent 

Parameter Variation 
Skillnad  

Kostnader 
Skillnad 
QALYs 

Kostnad per  
vunnet QALY 

Utgångsscenariot 237 540 kr 0,62 380 580 kr 

Efter 30 dagar HR: 1,37 
+ 10 % (HR: 1,51) 223 248 kr 0,48 466 716 kr 

+ 20 % (HR: 1,64) 213 810 kr 0,38 559 647 kr 

Startålder (79,7 år) 69,7 år 285 072 kr 1,11 256 888 kr 

Vårdkostnad efter 30 dagar  9 183 kr 
1 000 kr 187 336 kr 0,62 300 144 kr 

50 000 kr 692 352 kr 0,62 1 109 268 kr 

Kostnad per blödning med 
PCC (5036 kr) 

Lägsta och 
högsta kostna-
den per blöd-

ning 20191 

3 370 kr 239 206 kr 0,62 383 249 kr 

14 000 kr 228 576 kr 0,62 366 218 kr 

Dosering Ondexxya  
(89,1 % lågdos, 10,9 % 

högdos) 

70 % låg dos, 
 30 % hög dos 

264 405 kr - 415 270 kr 

Livskvalitet efter 30 dagar 
(0,72) 

- 15 % 0,62 237 540 kr 0,54 441 191 kr 

Parameter Variation 
Skillnad  

Kostnader 
Skillnad 
QALYs 

Kostnad per  
vunnet QALY 

Utgångscenariot 213 032 kr 0,37 573 657 kr 

Efter 30 dagar HR: 1,37 
+ 10 % (HR: 1,51) 204 528 kr 0,29 718 650 kr 

+ 20 % (HR: 1,64) 198 913 kr 0,23 875 082 kr 

Startålder (79,7 år) 69,7 år 241 312 kr 0,66 365 484 kr 

Vårdkostnad efter 30 dagar  9 183 kr 
1 000 kr 183 161 kr 0,37 493 222 kr 

50 000 kr 483 635 kr 0,37 1 302 346 kr 

Kostnad per blödning med 
PCC (5036 kr) 

Lägsta och 
högsta kost-
naden per 
blödning 

2019 

3 370 kr 214 698 kr 0,37 578 144 kr 

14 000 kr 204 068 kr 0,37 549 519 kr 

Dosering Ondexxya  
(89,1 % lågdos, 10,9 % 

högdos) 

70 % låg dos, 
 30 % hög dos 

239 399 kr - 631 948 kr 

Livskvalitet efter 30 dagar 
(0,72) 

- 15 % 0,62 213 032 kr 0,32 665 018 kr 

Parameter Variation 
Skillnad  

Kostnader 
Skillnad 
QALYs 

Kostnad per  
vunnet QALY 

Utgångsscenariot 188 524 kr 0,12 1 590 095 kr 

Efter 30 dagar HR: 1,37 
+ 10 % (HR: 1,51) 185 809 kr 0,09 2 044 933 kr 

+ 20 % (HR: 1,64) 184 016 kr 0,07 2 535 654 kr 

Startålder (79,7 år) 69,7 år 197 553 kr 0,211 937 174 kr 

Vårdkostnad efter 30 dagar  9 183 kr 
1 000 kr 178 987 kr 0,119 1 509 659 kr 

50 000 kr 274 918 kr 0,119 2 318 783 kr 
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 Jämförelse mellan Ondexxya och PCC för allvarliga gastrointestinala blödningar 

Mot bakgrund av att TLV bedömer att det är mycket osäkert hur stor effektfördel Ondexxya 
har i jämförelse med PCC upp till 30 dagar efter en allvarlig gastrointestinal blödningar redo-
visar TLV inget grundscenario. TLV redovisar inte ett spann på kostnaden per vunnet QALY 
utan endast känslighetsanalyser eftersom skillnaden i 30-dagarsmortaliteten inte var signifi-
kant och inget ytterligare dataunderlag finns att tillgå.  
 
I dessa känslighetsanalyser utgår TLV från att kostnaden för att behandla en blödning med 
PCC är 5 036 kronor. Övriga antaganden i utgångsscenariot är densamma som i företagets 
scenarioanalys för intrakraniella och allvarliga gastrointestinala blödningar men där TLV har 
exkluderat patienter med en intrakraniell blödning.   
 
Utifrån resultatet av företagets indirekta jämförelse är 30-dagarsmortaliteten med Ondexxya 
12,2 procent och PCC 25,0 procent, en skillnad på 12,8 procentenheter. Resultat av detta är en 
kostnad per vunnet QALY på cirka 270 000 kronor i TLV:s analys. När 30-dagarsmortaliteten 
för PCC minskar och närmar samma nivå som för Ondexxya ökar kostnaden per vunnet QALY 
betydligt. Detta har TLV illustrerat i Figur 10. TLV konstaterar att när 30-dagarsmortaliteten 
för PCC är mindre än 16 procent överstiger kostnaden per vunnet QALY en miljon kronor. 
Detta motsvarar en skillnad i 30-dagarsmortalitet på 3,8 procentenheter.  
 

 
Figur 10. Kostnaden per vunnet QALY när 30-dagarsmortaliteten för PCC gradvis minskar från 25 procent 
samtidigt som 30-dagarsmortaliteten för Ondexxya är konstant (12,2 procent) 

 
TLV har inte redovisat några känslighetsanalyser för subgruppen av allvarliga gastrointes-
tinala blödningar eftersom osäkerheterna i 30-dagarsmortalitet är för stora för att kunna åter-
spegla betydelsefulla variationer i kostnaden per vunnet QALY när andra parametrar varieras. 
TLV kan däremot konstatera att resultatet för denna subgrupp påverkas i samma utsträckning 
som för intrakraniella blödningar när enskilda parametrar varieras.    
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Kostnad per blödning med 
PCC (5036 kr) 

Lägsta och 
högsta kost-
naden per 
blödning 

2019 

3 370 kr 190 190 kr 0,119 1 604 147 kr 

14 000 kr 179 560 kr  0,119 1 514 488 kr 

Dosering Ondexxya  
(89,1 % lågdos, 10,9 % 

högdos) 

70 % låg dos, 
 30 % hög dos 

214 392 - 1 772 627 kr 

Livskvalitet efter 30 dagar 
(0,72) 

- 15 % 0,62 188 524 kr 0,102 1 843 333 kr 
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 TLV:s kostnadsjämförelse för övriga blödningstyper 

TLV har jämfört kostnaden för att behandla en blödning med Ondexxya och PCC vilket redo-
visas i Tabell 22. Kostnaden för att behandla en blödning antas vara oberoende av blödnings-
typ. I denna kostnadsjämförelse motsvarar blödningen alla blödningar som inte är 
intrakraniella eller allvarliga gastrointestinala som kräver akut reversering av den anti-
koagulantiska effekten.  
 
Läkemedelskostnaden för Ondexxya visas utifrån tre olika scenarier beroende av andelen pa-
tienter som behandlas med låg respektive hög bolusdos. För PCC har TLV beräknat kostnaden 
för att behandla en blödning baserat på ett dataunderlag av genomsnittliga priser och använd-
ning av Ocplex samt Confidex under år 2019, se avsnitt 3.2.2. Dessa priser är baserade på reg-
ionala avtal med varierande priser. TLV redovisar kostnaden för att behandla en blödning 
separat för Ocplex och Confidex som en kostnad baserat på priser som är viktade utifrån an-
delen sålda förpackningar. I TLV:s kostnadsjämförelse är kostnaden för Ondexxya cirka 
177 000 kronor högre i jämförelse med PCC per behandlad blödning.  
 
Tabell 22. TLV:s kostnadsjämförelse: Läkemedelskostnad för att behandla en blödning 

Ondexxya Kostnad per blödning (SEK) 

Låg dos andel 100 % hög dos andel 0 % 147 400 kr 

Hög dos andel 100 % låg dos andel 0 % 294 800 kr 

Dosering baserat på viktat genomsnitt utifrån 
ANNEXA-4 (89,1 % låg bolusdos, 10,9 % högbolus dos) 

182 065 kr 

PCC Kostnad per blödning (SEK) 

Ocplex  

500 IE genomsnittligt pris 4 219 kr 

1 000 IE genomsnittligt pris 4 213 kr 

Confidex  

500 IE genomsnittligt pris 7 430 kr 

1 000 IE genomsnittligt pris 8 405 kr 

Ocplex och Confidex sammanlagt genomsnittligt pris 6 067 kr 

Ocplex och Confidex sammanlagt viktat genomsnittligt pris 5 036 kr 

 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer för intrakraniella blödningar 

För att illustrera hur företagets pris för Ondexxya kan påverka kostnaden per vunnet QALY 
presenteras följande graf för olika prisnivåer utifrån TLV:s tre scenarier för subgruppen av 
intrakraniella blödningar. I grafen motsvarar 100 procent företagets nuvarande pris för On-
dexxya och varje punkt i grafen visar kostnaden per vunnet QALY till följd av en tioprocentig 
sänkning av företagets pris. 
 
TLV har inte redovisat en graf för olika prisnivåer för subgruppen av allvarliga gastrointes-
tinala blödningar eftersom det föreligger för stora osäkerheter i 30-dagarsmortaliteten.  
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Figur 11. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer utifrån TLV:s grundscenario för intrakraniella blöd-
ningar 

 Osäkerhet i resultaten 

TLV bedömer att antaganden i företagets och TLV:s hälsoekonomiska analyser är förenade 
med mycket höga osäkerheter vilket främst omfattar skillnaden i andelen dödsfall upp till 30 
dagar med Ondexxya och PCC.  
 
30-dagarsmortalitet 
TLV bedömer att det råder stora osäkerheter i 30-dagarsmortaliteten för PCC för subgruppen 
av intrakraniella blödningar. Detta eftersom studien av Majeed m.fl och Panos m.fl samt data-
beställningen från Socialstyrelsen indikerar att mortaliteten är lägre jämfört med resultatet 
från företagets indirekta jämförelse. TLV anser att osäkerheterna kan tas omhand genom att 
sammanväga resultatet från TLV:s tre scenarier där 30-dagarsmortaliteten med PCC varieras 
från 40 till 20 procent. TLV:s analyser visar att 30-dagarsmortaliteten har en stor påverkan på 
resultatet.  
 
För subgruppen av allvarliga gastrointestinala blödningar bedömer TLV att det är rimligt att 
Ondexxya kan ha en något bättre effekt på 30-dagarsmortlaitet i jämförelse med PCC trots att 
företaget inte har påvisat en statistisk signifikant skillnad. Detta eftersom resultatet är statist-
iskt signifikant på gruppnivå för alla patienter samt att antalet patienter som kunde selekteras 
för subgruppen av allvarliga gastrointestinala kan ha varit för få för att påvisa statistisk signi-
fikans. Det är däremot mycket osäkert hur stor denna effektfördel är för Ondexxya varför TLV 
endast redovisar känslighetsanalyser för denna subgrupp. 
 
Antal blödningar i klinisk praxis 
Det är osäkert vad överlevnaden, vårdkostnader och livskvaliteten är för patienter som drabbas 
av fler än en blödning. Dataunderlaget från Socialstyrelsen visar att cirka 51 procent av alla 
patienter som hade drabbats av en intrakraniell blödning hade fått minst två intrakraniella 
blödningar mellan åren 2011–2018. TLV har inte kunnat studera att scenario där flera blöd-
ningar antas inträffa.   
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Andel blödningar som är intrakraniella och allvarliga gastrointestinala i klinisk praxis 
TLV:s analyser utvärderar nyttan med Ondexxya för intrakraniella och allvarliga gastrointes-
tinala blödningar separat. Eftersom det finns ett större dataunderlag att tillgå för subgruppen 
av intrakraniella blödningar är TLV:s uppskattning av kostnaden per vunnet QALY förenat 
med lägre osäkerhet i jämförelse med den kostnad per vunnet QALY som redovisas för allvar-
liga gastrointestinala blödningar. För att återspegla den totala nyttan med Ondexxya är det 
viktigt att ta hänsyn till hur stor andel av olika blödningar som inträffar i klinisk praxis. Baserat 
på det underlag som tillförts ärendet kan TLV inte bedöma fördelningen av olika blödningsty-
per i klinisk praxis som kräver reversering av den antikoagulantiska effekten.  

4.3 Budgetpåverkan 

Företaget har beräknat en budgetpåverkan för Ondexxya genom att uppskatta hur många pa-
tienter per år som behandlas med Eliquis eller Xarelto och drabbas av en allvarlig blödning 
som kräver reversering av den antikoagulantiska effekten. Företaget använder av en årsrapport 
från svenska strokeregistret från år 2018 som anger att det var totalt 212 939 patienter som 
behandlats med apixaban eller rivaroxaban under år 2018 [28]. Detta data har hämtats från 
Socialstyrelsens statistikdatabas. Företaget antar att blödningsfrekvensen för dessa patienter 
är mellan två och tre procent per år. Detta baseras på totalt fyra olika källor som har redovisat 
en blödningsfrekvens per år på mellan en och 3,52 procent för patienter som behandlas med 
apixaban eller rivaroxaban [29-32]. Utifrån 212 939 motsvarar det mellan 4 259 och 6 388 pa-
tienter.  
 
Av dessa blödningar antar företaget att mellan en och tio procent kräver akut reversering av 
den antikoagulantiska effekten. Antagandet baseras på en studie av Eikelboom m.fl. där ande-
len allvarliga blödningar med Xarelto och acetylsalicylsyra var 3,1 procent med en uppfölj-
ningstid på tre år [33] samt en registerstudie av Beyer-Westendorf m.fl. där 6,1 procent av 
patienterna drabbats av en allvarlig blödning inom tre år i samband med behandling med Xa-
relto [29].  Detta uppgår till mellan 43 och 639 patienter per år och skulle kunna behandlas 
med Ondexxya. Medelvärdet av en till tio procent är 5,5 procent detta motsvara igenomsnitt 
293 patienter som skulle behandlas med Ondexxya.   
 
För att uppskatta försäljningen har företaget antagit att 89,1 procent av patienterna använder 
en låg bolusdos på 400 mg/minut och resterande 10,9 procent 800 mg/minut. Detta är i en-
lighet med användningen av Ondexxya i ANNEXA-4. Detta uppgår till en total försäljning per 
år på mellan 7,2 miljoner kronor och 193 miljoner kronor per år. Baserat på att genomsnitt 293 
patienter skulle behandlas med Ondexxya motsvarar det en försäljning på cirka 53 miljoner 
kronor per år.  
 
TLV diskussion: 
Hur stor budgetpåverkan är beror främst på andelen blödningar som inträffar per år som är så 
pass allvarliga blödning att den antikoagulantiska effekten omedelbart behöver hävas. Det är 
osäkert om alla blödningar i studien av Eikelboom m.fl. och i studien av Beyer-Westendorf 
m.fl. är av den svårighetsgrad att Ondexxya är ett lämpligt behandlingsalternativ. Mot bak-
grund av utlåtandet från TLV:s anlitade expert i ärendet anser TLV att majoriteten av alla all-
varliga gastrointestinala blödningar skulle vara lämpliga för Ondexxya. TLV kan inte avgöra 
om andelen blödningar i dessa studier motsvarar den kliniska verkligheten i Sverige. I brist på 
annan data anser TLV att företagets uppskattning är relevant för att återspegla den totala bud-
getpåverkan med Ondexxya per år.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företaget har använt relevanta källor för att uppskatta 
andelen allvarliga blödningar som inträffar för patienter med apixaban eller rivaroxaban. TLV 
konstaterar samtidigt att företagets uppskattade budgetpåverkan har ett stort spann vilket sig-
nalerar en osäkerhet i hur stor försäljningen av Ondexxya kan komma att bli.  
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4.4 Samlad bedömning av resultaten 

TLV bedömer det som relevant att utvärdera nyttan med Ondexxya för olika blödningstyper 
separat eftersom det råder stora skillnader i osäkerhet för relativ effekt mellan de olika blöd-
ningstyperna som ingår i den utvärderade indikationen.  
 
TLV konstaterar att det drivande i TLV:s och företagets analyser är skillnaden i andelen döds-
fall mellan Ondexxya och PCC upp till 30 dagar samt hur länge patienterna lever efter 30 dagar. 
TLV anser att det är rimligt att Ondexxya i jämförelse med PCC resulterar i färre antal dödsfall 
upp till 30 dagar för subgruppen av intrakraniella och allvarliga gastrointestinala blödningar. 
Osäkerheten i relativ effekt är hur stor skillnad i 30-dagarsmortalitet som är rimlig.  
 
Efter 30 dagar är mortalitetsrisken, vårdkostnader och livskvaliteten oberoende av behandling 
i TLV:s analyser. TLV bedömer att överlevnaden i TLV:s analyser efter 30 dagar återspeglar 
svenska förhållanden.  
 
I TLV:s analyser för subgruppen av intrakraniella blödningar är kostnaden per vunnet QALY 
mellan 380 000 och 1,6 miljoner kronor. TLV:s känslighetsanalyser indikerar att kostnaden 
per vunnet QALY ökar betydligt om mortalitetsrisken och vårdkostnaderna ökar samt livskva-
liteten minskar efter 30 dagar. Mot bakgrund av dessa analyser bedömer TLV det som troligt 
att kostnaden per vunnet QALY skulle vara högre om patienter drabbas av fler än en intrakra-
niell blödning. 
 
Eftersom det föreligger mycket stora osäkerheter i hur stor effektfördelen är för Ondexxya för 
subgruppen av gastrointestinala blödningar redovisar TLV endast känslighetsanalyser där 30-
dagarsmortaliteten med PCC varieras. TLV kan inte bedöma inom vilka nivåer kostnaden per 
vunnet QALY är för denna subgrupp av patienter.  
 
För övriga blödningstyper som inte är intrakraniella eller allvarliga gastrointestinala blöd-
ningar redovisar TLV en kostnadsjämförelse där Ondexxya i genomsnitt kostar cirka 177 000 
kronor mer per blödning i jämförelse med PCC.  

5 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

National Institute for Healthcare Excellence, NICE, i Storbritannien har en pågående utvärde-
ring av Ondexxya som beräknas vara klar den 19 augusti år 2020. I Skottland har Scottish 
Medicines Consortium, SMC, även en pågående utvärdering.  
 

6 Den etiska plattformen 

I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: männi-
skovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt kostnadseffektivitetsprin-
cipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 
hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop. 1996/97:60 s. 19 ff.). 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en be-
handling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög eller 
om det finns få andra behandlingar att välja bland.  
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Bilaga 1. Fördelning av olika blödningar 

Nedan följer en beskrivning hur företaget har uppskattat andelen patienter i varje subgrupp av 
blödningar.  
 
Tabell 23. Andel patienter som drabbas av blödningar baserat på företagets uppskattningar 

Blödningsområde 
Andel patienter 

(%) 
Beräkning1 Källa 

Intrakraniell 209 (64,9 %) 209/352 ANEXXA-4 

Gastrointestinal 82 (24,5 %) 82/352 ANEXXA-4 

Intraokulär 8 (2,48 %) (75/299)*(31/352) ORANGE & ANNEXA-4  

Intraspinal 8 (2,48 %) (224/3)/299)* (31/352) ORANGE & ANNEXA-4  

Perikardiell 8 (2,48 %) (224/3)/299)* (31/352) ORANGE & ANNEXA-4  

Retroperitoneal 8 (2,48 %) (224/3)/299)* (31/352) ORANGE & ANNEXA-4 

1 Siffrorna i beräkningen motsvarar antalet patienter i ANNEXA-4 och ORANGE-studien. Antalet patienter i AN-
NEXA-4 studien var 352 stycken. I ORANGE-studien var det totalt 224 patienter hade en muskuloskeletal blödning 
och totalt 75 patienter kategoriserades till ”övriga blödningar”. Företaget delar 224 med siffran tre för att uppskatta 
andelen blödningar som vara intraspinal, perikardiella och retroperitoneala. Antalet patienter i ANNEXA-4 som 
hade ”övriga allvarliga blödningar” var 31. 

 
Intrakraniella- och allvarliga gastrointestinala blödningar 
Dataunderlag hämtas från ANEXXA-4 studien för att uppskatta andelen som drabbas av in-
trakraniella- eller gastrointestinala blödningar i början av beslutsträdet [10]. I studien hade 
totalt 65 procent en intrakraniell blödning och 25 procent en gastrointestinal blödning, Tabell 
8.  
 
Övriga blödningar 
För övriga subgrupper saknas det dataunderlag för att uppskatta andelen patienter som drab-
bas. I ANNEXA-4 kategoriserades alla blödningar som inte var intrakraniella eller gastrointes-
tinala till ”övriga allvarliga blödningar”, detta inkluderade totalt 31 patienter. För att uppskatta 
andelen patienter som drabbas av en intraspinal, perikardiell och retroperitoneal blödning har 
företaget viktat andelen patienter som kategoriserades till ”övriga allvarliga blödningar” i AN-
NEXA-4 med andelen som drabbats av muskuloskeletala blödningar i ORANGE-studien [12]. 
I ORANGE var det totalt 224 patienter som fick en muskuloskeletal blödning och totalt 75 pa-
tienter som kategoriserats till ”övriga blödningar” (224 + 75 =299). För att anpassa denna siffra 
till de tre utvalda subgrupperna (intraspinal, perikardiell och retroperitoneal blödning), har 
företaget delat 224 med tre och antar att det var totalt 75 patienter per blödning (224/3 = 
74,67). Baserat på viktningen antar företaget att dessa subgrupper av blödningar motsvarar 
2,48 procent av den totala patientkohorten (((224/3)/299)* (31/352) = 0,0248). Företaget 
uppskattar andelen patienter (2,48 procent) som drabbas av en intraokulär blödning genom 
att vikta andelen övriga blödningar i ORANGE som var 25 procent med andelen övriga blöd-
ningar i ANNEXA-4.  
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Bilaga 2. 30-dagarsmortalitet 

Företaget antar att Ondexxya i jämförelse med PCC medför en lägre 30-dagarsmortalitet för 
subgruppen av perikardiella och retroperitoneal blödningar. Detta baseras på följande resone-
mang: 
 
I studien var 30-dagarsmortaliteten 12,5 procent för alla övriga blödningar som inte var in-
trakraniella eller gastrointestinala. I företagets grundscenario antas 12,5 procent motsvara an-
delen dödsfall som inträffar med PCC efter en perikardiell eller retroperitoneal blödning de 30 
första dagarna. För att uppskatta antalet dödsfall för Ondexxya efter dessa blödningar antar 
företaget en riskreduktion på 25 procent. Denna riskreduktion härleds som ett konservativt 
antagande utifrån att andelen dödsfall var cirka 50 procent lägre för Ondexxya i jämförelse 
med PCC efter en gastrointestinal blödning i den indirekta jämförelsen (12,50/25,00). Detta 
ger upphov till en mortalitetsrisk på 9,38 procent med Ondexxya efter en perikardiell eller ret-
roperitoneal blödning (12,5*(1–0,25)).  
 
TLV har efterfrågat en motivering bakom detta antagande, företaget har inte kommit in med 
något ytterligare underlag för att stödja antagandet att Ondexxya i jämförelse med PCC ger 
upphov till färre dödsfall efter dessa blödningar. 
  



 

Dnr 2804/2019                                                                                                                                      50 
 

Bilaga 3. Företagets yttrande gällande dataunderlaget från 
Socialstyrelsen 

Trots tillförlitligheten i SoS data kan resultatet vara missvisande om det används på fel sätt. 
Indikationen för andexanet alfa är som bekant akut reversering av Eliquis och Xarelto vid livs-
hotande eller okontrollerad blödning (”uncontrolled or life-threatening bleed”). I enlighet med 
de uträkningar som presenteras i den medicinska dossiern och som bygger på data från SoS 
[1] och estimat från publicerade studier [2, 3] skulle detta resultera i att mellan 43 och 842 
patienter oavsett typ av blödning skulle ha varit indikerade för behandling med andexanet alfa 
år 2018. Enligt estimat från ANNEXA-4 [4] (patienter med livshotande/okontrollerad blöd-
ning) och en svensk studie av Majeed et al. (2017; patienter med massiv blödning, s.k. ”major 
bleed”) [5] genomled 65–70,2% av patienter en ICH, vilket innebär att mellan 28 och 591 pa-
tienter hade kunnat behandlas med andexanet alfa år 2018 om läkemedlet hade funnits på den 
svenska marknaden. Att dessa siffror är lägre än siffran i den data som ni delat med er av från 
SoS (698 patienter, år 2018) beror på att siffrorna från SoS troligtvis även inkluderar sådana 
patienter som faller utanför andexanet alfas indikation för att blödningarna inte har varit 
okontrollerade eller livshotande.   
 
Liknande utmaningar uppstod då patienter behandlade med andexanet alfa skulle matchas 
med patienter behandlade med PCC, t.ex. i den indirekta jämförelsen med data från studierna 
ANNEXA-4 och ORANGE. I det fallet antogs att de patienter som var mest jämförbara med de 
som faller inom andexanet alfas indikation var de som administrerades PCC eftersom många 
bedömdes att ha genomgått en massiv blödning. Utöver detta matchades patientgrupperna på 
olika variabler t.ex. ålder, typ av blödning och medicinsk historik för att få ännu mer jämför-
bara patientpopulationer. 
 
I korthet riskerar ni att underskatta dödligheten bland patienter med ICH som skulle kunnat 
administeras andexanet alfa genom att använda Socialstyrelsens data på detta sätt.  
  
Referenser 
1. Statistikdatabas för läkemedel, Socialstyrelsen, Editor. 2019, Socialstyrelsen: 

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/val.aspx. 
2. Piccini, J.P., et al., Management of major bleeding events in patients treated with 

rivaroxaban vs. warfarin: results from the ROCKET AF trial. Eur Heart J, 2014. 
35(28): p. 1873-80. 

3. Beyer-Westendorf, J., et al., Rates, management, and outcome of rivaroxaban 
bleeding in daily care: results from the Dresden NOAC registry. Blood, 2014. 
124(6): p. 955-62. 

4. Connolly, S.J., et al., Full study report of andexanet alfa for bleeding associated 
with Factor Xa inhibitors. N Engl J Med, 2019. 

5. Majeed, A., et al., Management of rivaroxaban- or apixaban-associated major 
bleeding with prothrombin complex concentrates: a cohort study. Blood, 2017. 
130(15): p. 1706-1712. 

 
Vi skulle igen vilja kommentera er text Andelen dödsfall och antalet blödningar i svensk kli-
nisk praxis som börjar på sid 24. Vi anser inte att analysen återspeglar den patientpopulation 
som kan vara aktuell för behandling med Ondexxya. Många av de patienter som är inkluderade 
i er analys har antagligen inte haft en livshotande eller okontrollerad blödning. Även viss annan 
bakgrundsinformation saknas bl.a. inkluderats inte information om tiden mellan att patienten 
har tagit apixaban eller rivaroxaban och att blödningen uppstår. Den tiden är väldigt viktig för 
att avgöra vilken behandling som ska sättas in och utfallet av blödning [34]. Om anti-faktor 
Xa-aktiviteten i kroppen är låg vid tiden för blödning är behovet av reversering lägre [35]. I 
analysen inkluderas inte heller information om vilken behandling patienterna fått. I experts-
varet från Peter Svensson säger han att ”Klinisk praxis vid CNS blödning och peroral Xa hämning är 
att en majoritet av patienterna fått PCC enl Läkemedelsverkets riktlinjer”. I Riksstrokes årsrapport 
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2018 redovisas antalet patienter med intracerebrala blödningar under pågående anti-
koagulantiabehandling. De redovisar att under 2018 fick 335 hjärnblödningarna under apixa-
ban, rivaroxaban eller edoxaban. Av dessa gavs PCC till 166 patienter (50 %)[36]. Detta visar 
tydligt på skillnader i populationen i er analys och de som kan vara aktuella för behandling 
med Ondexxya. 
 
Vi förslår baserat på resonemanget ovan att stycket i den hälsoekonomiska bedömningen ny-
anseras och även beskriver de brister som analysen innefattar.  
I scenarioanalyserna för intrakraniella blödningar presenterar ni tre huvudscenarion uppdelat 
på olika mortalitet i PCC armen (20 %, 30 % och 40 %). När ni gör den uppdelningen hänvisar 
ni till tidigare studier som är gjorde på området. Ni kommenterar dock inte varför ni inte har 
inkluderat resultaten från ORANGE-studien som ett scenario. Då ORANGE är den studie som 
bäst återspeglar den population som mortaliteten för Ondexxya är estimerad från anser vi att 
även detta resultat bör finnas med. 
 
Vi föreslår därför att även 49 % mortalitet för PCC inkluderas som ett scenario. 
 
Vi skulle också vilja kommentera artikeln Panos et al. som ni hänvisar till i utvärderingen. Vik-
tiga exklusionkriterier i den retrospektiva analysen av Panos et al. var intraventrikulär blöd-
ning och om uppföljande CT-scan inom 24 timmar ej fanns tillgänglig. Dessa två 
exklusionkriterier kan få avgörande betydelse för resultatutfallet. Vi bifogar ett nypublicerat 
Letter to the Editor (Benz et al. 2020) som ytterligare belyser dessa viktiga faktorer.  
Som TLV kommenterar var Panos et al. ej med i den ännu opublicerade sammanställningen av 
PCC-publikationer som skickades in av Portola. Skälet till det var att den ej hade publicerats 
vid tidpunkten för sammanställningen. 
 
1. Gibler, W.B., et al., Management of Severe Bleeding in Patients Treated With 

Oral Anticoagulants: Proceedings Monograph From the Emergency Medicine 
Cardiac Research and Education Group-International Multidisciplinary Severe 
Bleeding Consensus Panel October 20, 2018. Crit Pathw Cardiol, 2019. 18(3): p. 
143-166. 

2. Strandberg, K., Laboratorieanalyser vid NOAK-behandling. Läkartidningen, 
2018. 2018;115:FDF4. 

3. Riksstroke, Stroke och TIA - Riksstrokes årsrapport 2018. 2019: 
http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2019/09/Riks-
stroke_A%CC%8Arsrapport-2018_slutversionWEB.pdf. 
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Bilaga 4 Livskvalitetsvikter efter 30 dagar 

Nedan redovisas företagets tillvägagångsätt att ta fram livskvalitetsvikter för varje blödnings-
typ för uppföljning efter 30 dagar från att blödningen inträffade. 
 
Livskvalitetsvikter efter 30 dagar  
Efter 30 dagar antar företaget att livskvaliteten är bättre för patienter som behandlats med 
Ondexxya i jämförelse med PCC för alla blödningar som inte perikardiella eller retroperitoneal. 
Detta eftersom företaget antar att tidigare behandling med Ondexxya kan minska förekomsten 
av långsiktiga komplikationer som kan uppstå efter en intrakraniell, intraokulär eller intraspi-
nala blödning.  
 
Intrakraniell blödning 
För överlevande patienter efter en intrakraniell blödning har företaget uppskattat en livskvali-
tetsvit på 0,72 för patienter som behandlats med Ondexxya och 0,61 för PCC. Företaget baseras 
beräkningarna utifrån en studie av Fletcher m.fl. [37]. I studien har kostnadseffektiviteten stu-
derats av att förflytta patienter från en intensivvårdsavdelning efter en intrakraniell blödning 
utan specialisering i neurologisk vård till en intensivvårdsavdelning med specialisering av 
denna typ av vård. Fletcher m.fl. har redovisat livskvalitetsvikter för olika mRS-värden, Tabell 
24.  
 
Tabell 24. Livskvalitetsvikter för olika mRS-värden i studien av Fletcher m.fl. [37] 

 

 
Företaget har därefter beräknat livskvalitetsvikter enligt följande: 
 

• Företaget använder de mRS-värden som antas för patienter som tidigare behandlats 
med Ondexxya (ANNEXA-4) och PCC (Øie m.fl.) i Tabell 6 och matchar dessa med livs-
kvalitetsvikterna i studien av Fletcher m.fl.  

• En genomsnittlig livskvalitetsvikt för varje behandling beräknats genom att vikta an-
delen patienter med olika mRS-värden i Tabell 6.  

• Detta resulterar i en livskvalitetsvikt på 0,53 för patienter som behandlats med Ondex-
xya och 0,42 för patienter som behandlats med PCC. 

• Företaget använder skillnaden av dessa livskvalitetsvikter på 0,11 och antar att detta är 
den ökning i livskvalitet som behandling med Ondexxya ger upphov till 30 dagar efter 
en intrakraniell blödning. 

• I samma studie av Fletcher m.fl. rapporteras en livskvalitetsvikt på 0,61 för alla patien-
ter på gruppnivå. Företaget använder denna livskvalitetsvikt för patienter som behand-
lades med PCC.  

• Livskvalitetsvinsten på 0,11 adderas till 0,61 för Ondexxya vilket resulterar i en livskva-
litetsvikt på 0,72.  

 
Företaget antar att livskvalitetsvikten på 0,33 under de 30 första dagarna kvarhålls i totalt tre 
månader innan livskvalitetsvikterna på 0,72 och 0,61 används.  
 
Intraokulär blödning 

mRS Livskvalitetsvikt 

0 0,85 

1 0,80 

2 0,70 

3 0,51 

4 0,30 

5 0,15 
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Företaget använder en livskvalitetsvikt på 0,694 för alla patienter efter en intraokulär blöd-
ningar som behandlats med Ondexxya. Motsvarande livskvalitetsvikt antas vara 0,692 för PCC. 
Livskvalitetsvikterna har beräknats enligt följande: 
 

• Företaget utgår från livskvalitetsvikten på 0,701 som motsvarar livskvalitetsvikten för 
den allmänna svenska populationen över 75 år från studie av Janssen m.fl.  

• Baserat på företagets kliniska expert i Storbritannien, antar företaget att 25 procent av 
patienter som behandlats med PCC efter en blödning drabbas av en synnedsättning. 

• En livskvalitetsförsluten på 0,036 hämtas från en studie av Wittenborn m.fl. som stu-
derat hur livskvaliteten påverkas hos patienter över 75 år som drabbats av en gradvis 
synnedsättning [38]. 

• För att relatera 0,036 med andelen patienter som drabbas av en synnedsättning har 
företaget viktat livskvalitetsförlusten med 25 procent. Detta uppgår till en total livskva-
litets förslut på 0,009 (0,0036*0,25 = 0,009). 

• Genom att subtrahera 0,009 från 7,01 erhålls livskvalitetsvikten på 0,692 för patienter 
som tidigare behandlats med PCC.  

• Företaget antar att livskvaliteten för överlevande patienter som har en synnedsättning 
är bättre för patienter som behandlats med Ondexxya i jämförelse med PCC. I avsaknad 
av dataunderlag antar företaget godtyckligt att 25 procent färre patienter med Ondex-
xya drabbas av en synnedsättning i jämförelse med PCC. 

• Företaget har därför minskat livskvalitetsförsluten på 0,009 med 25 procent till 
0,00675 (0,009*(1-0,25)).  

• Denna livskvalitetsförlust har därefter subtraherats från 0,701 vilket resulterar i en livs-
kvalitetsvikt på 0,694 för patienter som behandlats med Ondexxya.  

 
Intraspinal blödning 
Företaget använder en livskvalitetsvikt på 0,541 för patienter som tidigare drabbats av en in-
traspinal blödning och behandlats med Ondexxya. Motsvarande siffra för PCC är 0,581. Livs-
kvalitetsvikterna har beräknats enligt följande: 
 

• Företaget utgår från livskvalitetsvikten på 0,701 som motsvarar livskvalitetsvikten för 
den allmänna svenska populationen över 75 år från studie av Janssen m.fl.  

• Baserat på företagets kliniska expert, antar företaget att 50 procent av alla intraspinala 
blödningar resulterar i förlamning och detta innebär en livskvalitetsförsluten. 

• En livskvalitetsförslut på 0,32 hämtas från en studie av Matza m.fl. där livskvaliteten 
efter muskuloskeletala händelser uppskattades för 187 patienter med Time-trade-off, 
TTO-metoden [39].  

• Denna livskvalitetsförlust har därefter viktats med 50 procent för att motsvara andelen 
patienter som antas drabbas av förlamning (0,50*0,32) = 0,16).  

• Livskvalitetsförlusten på 0,16 har subtraherats från 0,701 vilket resulterar i en livskva-
litetsvikt på 0,581 för PCC.  

• För patienter som behandlats med Ondexxya antar företaget att livskvaliteten är bättre 
i jämförelse med patienter som behandlats med PCC. Företaget gör samma godtyckliga 
antagande och antar att behandling med Ondexxya i jämförelse med PCC ger upphov 
till att 25 procent färre patienter drabbas av förlamning efter en intraspinal blödning. 

• Företaget minskar därför livskvalitetsförlusten med 25 procent (0,16*(1-25) = 0,12) 

• Livskvalitetsförlusten på 0,12 har därefter subtraherats från 0,701 vilket resulterar i en 
livskvalitetsvikt på 0,541 för Ondexxya.  

 
För resterande subgrupper av blödningar (gastrointestinal, perikardiell och retroperitoneal 
blödning) antar företaget att livskvaliteten är 0,701 vilket är i enlighet med den livskvalitetsvikt 
från studien Janssen m.fl. för den svenska allmänna befolkningen över 75 år.  
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Bilaga 5. Företagets tornado-diagram 

 
I figuren nedan redovisas företagets tornado-diagram. 

 
Figur 12.Tornadodiagram som illustrerar hur kostnader per vunnet QALY varierar när en parameter varieras 
i taget. 
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