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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 

Utvärderad indikation: Kadcyla i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter 
med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller 
lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling. 
 

• TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som hög för den utvärderande patientgrup-

pen. 

• Kadcyla (trastuzumab emtansin) är ett antikropp-läkemedelskonjugat, där en humani-

serad antikropp (trastuzumab) riktat mot receptorn HER2 bundits samman med en 

cytotoxisk substans (mikrotubulihämmaren DM1). 

• TLV bedömer att jämförelsealternativet till Kadcyla är adjuvant behandling med 

trastuzumab. 

• Effekt och säkerhet av adjuvant behandling med Kadcyla jämfört med adjuvant 

trastuzumab har utvärderats i en randomiserad fas-III studie, KATHERINE, bestående 

av 1486 patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer som inte uppnått patologisk 

komplett respons efter neoadjuvant behandling. Kadcyla visades ge en statistiskt signi-

fikant högre invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) jämfört med adjuvant 

trastuzumab. 

• Kadcyla har ett avtalat pris som inte är tillgängligt för TLV då det omfattas av sekretess. 

I detta underlag anges därför genomgående företagets pris för Kadcyla. 

• Priset för Kadcyla som används i den hälsoekonomiska modellen är cirka 43 000 kro-

nor per dos/cykel (21 dagar). Kadcyla som adjuvant behandling ges under maximalt 14 

cykler. Kostnadsskillnaden mellan de två behandlingarna beräknas i analysen till runt 

460 000 kronor. Den högre läkemedelskostnaden som Kadcyla medför kompenseras 

dock genom att patienter som behandlas med Kadcyla upplever färre återfall och där-

med inte har samma behov av efterföljande behandling.  

• TLV uppskattar att patienter behandlade med Kadcyla i genomsnitt vinner runt 1,42 

kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) jämfört med patienter behandlade med 

trastuzumab. Detta innebär en kostnad per vunnet QALY under 100 000 kronor. 

• Då den extrapolerade tiden i modellen är lång är det naturligt att det finns osäkerheter 

i analysen. Dessa är främst kopplade till antaganden kring kvarvarande relativ effekt-

fördel, övergångssannolikheter mellan olika hälsotillstånd samt efterföljande behand-

lingslängd. TLV har gjort flertalet konservativa känslighetsanalyser där kostnaden per 

vunnet QALY inte överstiger 320 000 kronor.  

 

 

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

TLV har tidigare utvärderat Kadcyla inom ramen för klinikläkemedelsuppdraget för indikat-
ionen metastaserad HER2-positiv bröstcancer (dnr 1310/2013). 
 

2 Medicinskt underlag Kadcyla 

2.1 HER2-positiv tidig bröstcancer 

Nedanstående text är hämtad från det nationella vårdprogrammet för bröstcancer, den gäl-
lande versionen som publicerades i januari 2019 [1] samt remissversionen.  
 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige såväl som globalt. I Sve-
rige rapporterades 10 359 bröstcancerdiagnoser år 2017 och 1 407 individer avled i bröstcancer 
samma år.  
 
Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuk-
nande är 64 år och färre än 5 procent är under 40 år. Män kan också få bröstcancer även om 
det är ovanligt. Omkring 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos 
är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor. 
 
Tioårsöverlevnaden för bröstcancer är i Sverige kring 80 procent. Prognostiska faktorer förut-
säger risken för återfall och förtida död, där de starkaste är olika egenskaper relaterade till 
tumören, till exempel stadium vid diagnos. Till detta kommer så kallade prediktiva faktorer 
som avgör hur effektiv en specifik behandling kan förväntas vara. Ett exempel är hormonre-
ceptorstatus där enbart receptorpositiva tumörer svarar på antiöstrogenbehandling.  
 
Återfall av bröstcancer är en mycket allvarlig sjukdom som tyvärr för de allra flesta individer 
är en obotlig sjukdom, undantaget de med lokoregionalt återfall av sjukdomen där man kan 
uppnå långtidsläkning. Eftersom risken för förtida död i bröstcancer är så gott som helt kopp-
lad till utveckling av fjärrmetastaser är det huvudsakliga syftet med både neoadjuvant behand-
ling (före operation) och adjuvant behandling (efter operation) att eliminera mikrometastaser.  
 
Cirka var åttonde patient har en genamplifikation av genen för tillväxtfaktorreceptorn HER2 
(Human Epidermal Growth Factor receptor 2), vilket obehandlat leder till en ökad aggressivi-
tet hos tumören, högre risk för återfall och ökad dödlighet. Dessa tumörer svarar på behandling 
mot HER2 (så kallad HER2-blockad). Vid HER2-positiv sjukdom är anti-HER2-riktad be-
handling kombinerat med cytostatika standardbehandlingar, utöver kirurgi och strålbehand-
ling.  
 

2.2  Läkemedlet 

Kadcyla innehåller den aktiva substansen trastuzumab emtansin. Läkemedlet fick marknads-
godkännande från den Europeiska kommissionen i november 2013 för indikationen metasta-
serad bröstcancer. Indikation för tidig HER2-positiv bröstcancer fick marknadsgodkännande 
i december 2019. 
 

2.2.1 Utvärderad indikation 

Kadcyla i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, tidig 
bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller lymfkörtlar, efter neoad-
juvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling.  
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2.2.2 Verkningsmekanism 

Kadcyla med den aktiva substansen trastuzumab emtansin, är ett antikropp-läkemedelskon-
jugat, där en humaniserad antikropp (trastuzumab) riktat mot receptorn HER2 bundits sam-
man med en cytotoxisk substans (mikrotubulihämmaren DM1) via den stabila tioeterlänken 
MCC. Emtansin avser MCC-DM1-komplexet.  
 
Trastuzumab emtansin har verkningsmekanismer relaterade till både trastuzumab och DM1.  
Trastuzumab binder selektivt till HER2 och hämmar därigenom HER2-medierad cellsignale-
ring. Genom att trastuzumab binder till HER2 införlivas dessutom emtansin i cellen och kon-
jugatet bryts ner. DM1 frigörs då inne i cellen och kan genom att binda tubulin hämma 
celltillväxten och inducera celldöd. MCC-länken är utformad för att begränsa systemisk frisätt-
ning och öka måltillförseln av DM1, vilket visas genom detektion av mycket låga nivåer av fritt 
DM1 i plasma. 
 

2.2.3 Dosering/administrering 

Rekommenderad dos av trastuzumab emtansin är 3,6 mg/kg kroppsvikt administrerad som en 
intravenös infusion var tredje vecka (21-dagars cykel). Patienterna ska behandlas i totalt 14 
cykler om inte sjukdomsrecidiv eller oacceptabel toxicitet uppstår. 
 
Om patienten utvecklar infusionsrelaterade symtom ska infusionshastigheten för trastuzumab 
emtansin sänkas eller infusionen avbrytas. Trastuzumab emtansin ska sättas ut i händelse av 
livshotande infusionsreaktioner.  

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

2.3.1 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Regionalt cancercentrum i samverkan fastställer ett nationellt vårdprogram för bröstcancer 
och den senaste publicerade uppdateringen gjordes i januari 2019. Under hösten 2019 har en 
ny remissversion cirkulerat. De för underlaget relevanta behandlingsrekommendationerna 
från remissversionen finns sammanställda i bilaga 1 på sidan 33.  
 
Enligt remissversionen av vårdprogrammet och TLV:s kliniska expert består behandlingsstra-
tegin för den aktuella patientgruppen av: neoadjuvant preoperativ behandling i form av HER2-
dubbelblockad (trastuzumab + Perjeta (pertuzumab)) i kombination med kemoterapi (antra-
cyklin + taxan), följt av strålning och kirurgi. Därefter följer upp till 1 års postoperativ adjuvant 
behandling med trastuzumab (tiden inkluderar den behandling med trastuzumab som givits i 
den neoadjuvanta fasen, enligt TLV:s expert). Vid hormonreceptor (HR)-positiv bröstcancer 
ges även endokrin adjuvant behandling.  
 

2.3.2 Jämförelsealternativ 

Företaget anser att trastuzumab utgör det mest relevanta jämförelsealternativet till 
trastuzumab emtansin.  
 
Företaget hänvisar till det gällande vårdprogrammet som publicerades i januari 2019. Här 
anges standardbehandling för HER2-blockad vara ett års behandling med trastuzumab i kom-
bination med cytostatika. Företaget har förtydligat att vårdprogrammet i sig inte är skrivet som 
ett flödesschema utan beskriver vad patienten bör få om det inte givits tidigare. Trastuzumab 
ska alltid ges tillsammans med eller efter behandling med en taxan och majoriteten av patien-
terna får taxanbaserad kemoterapi under den neoadjuvanta behandlingen. Det betyder att 
endast trastuzumab ges adjuvant. TLV:s kliniska expert har bekräftat företagets uppgifter. 
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Då trastuzumab även är det läkemedel som användes som jämförelsealternativ i studien KAT-
HERINE, är företagets bedömning att trastuzumab är det mest relevanta jämförelsealternati-
vet. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer i enlighet med företaget att adjuvant behandling med 
trastuzumab utgör det mest relevanta jämförelsealternativet till adjuvant behandling med 
trastuzumab emtansin. Valet av jämförelsealternativ stödjs av det Nationella Vårdprogram-
met för bröstcancer samt av TLV:s kliniska expert.  
 

2.3.3 Svårighetsgrad för tillståndet 

 
TLV:s diskussion 
Adjuvant cancerbehandling, som sker efter primär kirurgi, är en så kallad preventiv behand-
ling då den syftar till att förhindra uppkomsten av ett tillstånd, i detta fall återfall av cancer. 
Återfall av bröstcancer i form av fjärrmetastaser innebär i sin tur ett tillstånd som är fortskri-
dande, saknar bot, och leder till kort förväntad återstående livslängd med kraftigt försämrad 
livskvalitet. Genom att förhindra återfall syftar den preventiva adjuvanta behandlingen till att 
en högre andel av patienterna ska bli botade efter operation (som i sig är kurativt syftande). 
 
För att kunna bedöma svårighetsgrad för det aktuella tillståndet behövs därför en förståelse 
för hur stor andel av patienterna som med dagens standardbehandling kan förväntas bli botade 
respektive hur stor andel som kan förväntas drabbas av återfall i sjukdomen i form av fjärrme-
tastaser. Behandling med trastuzumab har på ett avgörande sätt förbättrat prognosen för pa-
tienter med HER2-positiv bröstcancer, vilka tidigare hade en relativt sett dålig prognos. Nedan 
återges relevant information angående långsiktig sjukdomsfri överlevnad och total överlevnad 
vid tidig invasiv HER2-positiv bröstcancer: 
 

• Enligt Årsrapporten från det nationella bröstcancerregistret från 2015 var den relativa 
5-årsöverlevnaden för patienter med invasiv tidig HER2-positiv bröstcancer med 
spridning till lymfkörtlar vid diagnos (diagnosår 2008–2011) generellt 83 procent 
(95% KI: 81, 86). Den observerade 5-års överlevnaden för samma grupp var 78 procent 
(95% KI: 76, 81)[2]. 

 

• I långtidsuppföljningen (medianuppföljning på 11 år) av fas III-studien HERA1 [3] vi-
sade punktskattningar 10 år efter randomisering att gruppen som fått 1 års adjuvant 
behandling med trastuzumab i kombination med standardkemoterapi hade en sjuk-
domsfri överlevnad på 69 procent. Punktskattningar vid 12 år visade att den totala 
överlevnaden för denna grupp var 79 procent. Patientpopulationen i HERA-studien be-
stod av 50 procent hormonreceptornegativa patienter och 28 procent hade ≥4 positiva 
lymfkörtlar. Den sjukdomsfria överlevnaden för gruppen med ≥4 positiva lymfkörtlar 
var 55 procent enligt punktskattningar vid 10 år. 

 

• I långtidsuppföljningen (medianuppföljning på 10,3 år) av fas III-studien BCIRG-0062 
[4] visade punktskattningar 10 år efter randomisering att gruppen som fått 1 års adju-
vant behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi (antracyklin, cyclo-
fosfamid samt taxan) hade en sjukdomsfri överlevnad på 74,6 procent och en total 
överlevnad på 85,9. Patientpopulationen i BCIRG-006-studien bestod av 46 procent 
hormonreceptornegativa patienter och 33 procent hade ≥4 positiva lymfkörtlar. Den 

 
1 Fas III-studie där den slutliga analysen bekräftar att ett års adjuvant behandling med trastuzumab efter kemoterapi förbättrar 
den långsiktiga sjukdomsfria överlevnaden jämfört med endast observation hos patienter med HER2-positiv invasiv tidig bröst-
cancer. 
2 Fas-III studie där den slutliga analysen bekräftar den långsiktiga effekten av trastuzumab jämfört med kemoterapi hos patienter 
med HER2-positiv tidig bröstcancer (lymfkörtelpositiva eller högrisk lymfkörtelnegativa patienter). 
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sjukdomsfria överlevnaden för gruppen med ≥4 positiva lymfkörtlar var 62,8 procent 
enligt punktskattningar vid 10 år. 
 

• I HERA- och BCIRG-006-studierna var återfallsfrekvensen vid tidig invasiv HER2-po-
sitiv bröstcancer störst under de närmaste 3-5 åren efter start av adjuvant behandling, 
se figur 5 sidan 18. 

 
TLV:s bedömning, som stödjs av TLV:s kliniska expert, är att den förväntade långsiktiga pro-
gnosen avseende sjukdomsfrihet och total överlevnad för den aktuella patientgruppen är jäm-
förbar med de data som redovisas ovan. Ovan data ger stöd för att en majoritet av patienterna 
i den utvärderade patientgruppen inte kommer att återfalla i sjukdomen med dagens standard-
behandling (efter 10 år var ca 70–75 procent fortfarande sjukdomsfria i nämnda studier).  Fö-
retaget har påpekat att studierna HERA och BCIRG-006 inte innefattade inklusionskriteriet 
kvarvarande invasiv sjukdom efter genomgången neoadjuvant behandling, likt KATHERINE-
studien. I HERA-studien ingick inte ”hög risk” som ett inklusionskriterium medan det för in-
klusion i BCIRG-006-studien krävdes lymfkörtelpositiv- eller högrisk lymfkörtelnegativ sjuk-
dom (tumörstorlek >2 cm, HR-negativ sjukdom, histologisk och/eller nukleär grad 2–3, eller 
ålder <35 år). Enligt TLV:s bedömning är det inte möjligt att dra generella slutsatser om pro-
gnos baserat på de olika definitionerna för hög risk som använts i KATHERINE-studien jäm-
fört med exempelvis BCIRG-studien; detta då det enligt TLV:s kännedom saknas studier som 
utvärderat denna fråga.  
 
Trots att en majoritet förväntas bli botade efter avslutad adjuvant behandling föreligger dock 
samtidigt, på gruppnivå, en betydande risk att drabbas av återfall i sjukdomen där återfallsris-
ken är högst under de ca 3–5 första åren från start av adjuvant behandling. Återfall innebär i 
sin tur ett tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Mot bakgrund av den betydande risken att 
drabbas av tillståndet återfall i form av fjärrmetastaser bedömer TLV att svårighetsgraden för 
tillståndet är hög3 på gruppnivå för den utvärderade patientgruppen.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som hög för den utvärderade 
patientgruppen. 
 
Bedömningen görs baserat på att den adjuvanta behandlingen som utvärderas är preventiv 
samt att majoriteten av patienterna inte återfaller i sjukdomen med dagens adjuvanta stan-
dardbehandling. Samtidigt föreligger fortfarande en risk att drabbas av återfall i sjukdomen i 
form av fjärrmetastaser (grovt uppskattat 25–30 procent där återfallsrisken är högre under de 
första 3–5 åren från start av adjuvant behandling). Detta tillstånd innebär i sin tur en mycket 
hög svårighetsgrad då sjukdomen i detta stadie är fortskridande, saknar bot, och leder till kort 
förväntad återstående livslängd med kraftigt försämrad livskvalitet. 
 
Bedömningen görs med utgångspunkt i den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården. 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet trastuzumab emtansin 

I följande avsnitt där klinisk effekt och säkerhet beskrivs anges endast läkemedlens substans-
namn. Nedanstående text är hämtad från produktresumén för Kadcyla, den kliniska studien 
KATHERINE samt från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utredningsprotokoll. 

2.4.1 Kliniska studier 

Effekt och säkerhet av trastuzumab emtansin vid tidig HER2-positiv bröstcancer har utvärde-
rats i fas III-studien KATHERINE, vilken ligger till grund för det europeiska marknadsgods-
kännandet.  

 
3 På en skala av mycket hög, hög, medelhög och låg 



Dnr 611/2019                                                                                                                                     10 
 

 
Metod 
Studien KATHERINE är en randomiserad, multicenter, öppen studie med 1 486 patienter med 
HER2-positiv, tidig bröstcancer med kvarvarande invasiv tumör i bröstet och/eller axillära 
lymfkörtlar efter avslutad preoperativ (neoadjuvant) systembehandling som inkluderade ke-
moterapi och HER2-riktad behandling.  
 
Inklusions-och exklusionskriterier 
Patienter som inkluderades i studien skulle ha en histologiskt bekräftad HER2-positiv4, ej me-
tastaserad, invasiv primär bröstcancer diagnostiserad med kvarvarande invasiv residual sjuk-
dom efter genomgången neoadjuvant behandling med taxanbaserad kemoterapi och 
trastuzumab. Patienterna kunde ha fått mer än en riktad HER2‑behandling.  
 
För att få delta i studien skulle patienterna vara 18 år eller äldre, ha en funktionsstatus mot-
svarande ECOG 0-1, en förväntad överlevnad på sex månader eller längre, HER2-positiv bröst-
cancer med en tumörgradering T1-4, N0-3, M0 (T1a/bN0 exkluderades). 
 
Exklusionskriterier innefattade stor kvarvarande sjukdomsbörda efter mastektomi eller bröst-
bevarande operation, progredierad sjukdom under neoadjuvant behandling, samt kardiopul-
monell dysfunktion inklusive hjärtsvikt NYHA II eller högre alternativt en sjukdomshistorik 
med EFLV <40 procent. 
 
Studiedesign 
Patienter randomiserades 1:1 (inom 12 veckor efter operation) till att få trastuzumab (n= 743) 
eller trastuzumab emtansin (n=743). Randomiseringen var stratifierad efter kliniskt stadium 
vid diagnos (operabel vs inoperabel), hormonreceptorstatus, samt preoperativt HER2-riktad 
behandling (trastuzumab vs trastuzumab plus ytterligare HER2-riktade produkter), samt pa-
tologisk lymfnodstatus efter neoadjuvant behandling.  
 
Trastuzumab emtansin gavs intravenöst med dosen 3,6 mg/kg dag 1 i en 21-dagars cykel. 
Trastuzumab gavs intravenöst med dosen 6 mg/kg dag 1 i en 21-dagars cykel. Patienterna be-
handlades med trastuzumab emtansin eller trastuzumab i sammanlagt 14 cykler om det inte 
uppstod återfall, återkallande av samtycke eller oacceptabel toxicitet, beroende på vilket som 
inträffade först. Patienter som avbröt trastuzumab emtansin kunde slutföra sin avsedda stu-
diebehandling upp till 14 cykler av HER2‑riktad terapi med trastuzumab om så var lämpligt 
baserat på toxicitetshänsyn och prövarens bedömning. Patienterna fick strålning och/eller 
hormonbehandling samtidigt med studiebehandling enligt lokala riktlinjer. 
 
Effektmått 
Det primära effektmåttet för studien var invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS). IDFS defini-
erades som tiden från datumet för randomisering till första förekomsten av: recidiverande ipsi-
lateral5 invasiv brösttumör, recidiverande ipsilateral regional invasiv bröstcancer, 
kontralateral6 invasiv bröstcancer, återfall i form av spridd sjukdom, eller dödfall oavsett or-
sak.  
 
Ytterligare effektmått inkluderade IDFS inklusive annan primär cancer än bröstcancer, sjuk-
domsfri överlevnad (DFS, som inkluderar icke-invasiv bröstcancer), total överlevnad (OS) och 
metastasfri överlevnad. Metastaserat återfall definierades som verifierad bröstcancer obero-
ende av anatomisk lokalisation, med undantag av ipsilateral invasiv brösttumör eller återfall 

 
4 Brösttumörprover krävdes för att visa överuttryck av HER2, definierat som 3+ IHC  eller ISH-kvot  ≥ 2,0 fastställt vid ett central-
laboratorium. 
5 Ipsilateral är latin för samsidig, inom anatomin används termen för att beskriva skeenden som sammanfaller på samma sida av 
kroppen. Exempel: "Symptomen uppträder ipsilateralt om skadan", vilket betyder att symptomen syns på samma sida av kroppen 
som skadan. 
6 Motsatt kroppsida. 
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av lokoregional invasiv bröstcancer. Bröstcancern skulle vara histologiskt verifierad eller kli-
niskt diagnosticerad som återfall av invasiv bröstcancer.  
 
Uppföljningstid och behandlingslängd 
Vid tiden för den primära analysen den 25 juli 2018 hade patienterna en uppföljningstid på 
40,9 månader i median för trastuzumabgruppen och 41,4 månader i median för trastuzumab 
emtansingruppen.  
 
Vid tiden för den primära analysen var median behandlingslängd med trastuzumab emtansin 
(n=740) 10 månader (spridning 1-12) och antalet cykler i median var 14 (spridning 1-14). Me-
dian behandlingslängd med trastuzumab (n=720) var 10 månader (spridning 1-13) och antalet 
cykler i median var 14 (spridning 1-14).  
 
Bakgrundskarakteristika 
Demografiska egenskaper och sjukdomskarakteristika hos studiepopulationen vid studiestart 
var väl balanserade mellan behandlingsarmarna. Medianåldern var ca 49 år (intervall 23-80 
år). Alla utom 5 patienter var kvinnor, 3 män var inkluderade i trastuzumab-armen och 2 i 
trastuzumab emtansin-armen. Majoriteten av patienterna (76,9 procent) hade fått en antra-
cyklin-innehållande neoadjuvant kemoterapi. 19,5 procent av patienterna fick ett HER2-riktat 
medel utöver trastuzumab som en del av neoadjuvant behandling; 93,8 procent av dessa pati-
enter fick pertuzumab. Alla patienter hade fått taxaner som en del av neoadjuvant kemoterapi. 
Endast 272 patienter av totalt 1 486 patienter (18,3 procent) i ITT-populationen i studien hade 
erhållit dagens rekommenderade neoadjuvanta behandling i form av trastuzumab + 
pertuzumab + kemoterapi [5]. 
 
Tumörprognostiska egenskaper var liknande i studiearmarna, inklusive hormonreceptorstatus 
(positivt: 72,3 procent, negativt: 27,7 procent), kliniskt stadium vid presentation (inoperabel: 
25,3 procent, operabel: 74,8 procent) och patologisk nodstatus efter preoperativ terapi (nod-
positiv: 46,4 procent, nodnegativ eller ej utvärderad: 53,6 procent. 
 
Bakgrundskarakteristika presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Bakgrundskarakteristika i studien BO27938 (KATHERINE) [6] 

 

 
 
Effektresultat 
En kliniskt betydelsefull och statistiskt signifikant förbättring av det primära effektmåttet 
IDFS observerades hos patienter som fick trastuzumab emtansin jämfört med trastuzumab 
(HR = 0,50, 95% KI (0,39, 0,64), p <0,0001). Uppskattningar av IDFS-frekvens vid år 3 var 
88,3 procent jämfört med 77,0 procent i trastuzumab emtansin- respektive trastuzumab-ar-
men.  
 
Metastaserat återfall var den vanligaste typen av återfall i båda armarna; 66,1 procent av fallen 
i trastuzumab-armen och 82,4 procent i trastuzumab emtansin-armen [5]. 
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Figur 1. Kaplan-Meier-kurva för invasiv sjukdomsfri överlevnad i KATHERINE-studien. 

 
Resultaten för IDFS från subgruppsanalyserna, speciellt de som baserades på de stratifierade 
grupperna, var samstämmiga med resultaten för ITT-populationen. Tabell 2 visar en översikt 
av subgruppsresultaten.  
 
Tabell 2. Forest plot av subgruppsanalyser för IDFS i ITT-populationen. 
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Resultaten från den primära analysen den 25 juli 2018 sammanfattas i tabell 3.  
 
Tabell 3. Effektresultat i studien BO27938 (KATHERINE)7 

 

 
7 Tabell från företagets underlag. 
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Figur 2. Kaplan-Meier-kurva för total överlevnad i KATHERINE-studien. 

 
 
 
Biverkningar enligt produktresumén  
Säkerheten för trastuzumab emtansin har utvärderats på 2 611 bröstcancerpatienter i kliniska 
studier. I denna patientpopulation var de vanligaste allvarliga läkemedelsbiverkningarna (> 
0,5 procent av patienterna) blödning, pyrexi, trombocytopeni, dyspné, buksmärta, musku-
loskeletal smärta och kräkningar. 
 
De vanligaste läkemedelsbiverkningarna (≥ 25 procent) vid behandling med trastuzumab em-
tansin var illamående, trötthet, muskuloskeletal smärta, blödning, huvudvärk, transaminas-
ökning, trombocytopeni och perifer neuropati. Majoriteten av läkemedelsbiverkningarna hade 
en allvarlighetsgrad på grad 1 eller 2. 
 
De vanligaste läkemedelsbiverkningarna definierade enligt National Cancer Institute – Com-
mon Terminology Criteria for Adverse Events (NCI‑CTCAE) var grad ≥ 3 (> 2 procent) trom-
bocytopeni, förhöjd transaminasnivå, anemi, neutropeni, trötthet och hypokalemi. 
 
Slutsatser i EMA:s utvärdering av trastuzumab emtansin 
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konkluderar i sitt utredningsprotokoll att 
trastuzumab emtansin har visats ge en statistiskt signifikant högre invasiv sjukdomsfri över-
levnad (IDFS) jämfört med adjuvant trastuzumab hos patienter som inte uppnått patologisk 
komplett respons efter neoadjuvant behandling. Behandlingsfördelen var konsekvent i alla 
utvärderade fördefinierade undergrupper. EMA:s bedömning är att effektfördelen för 
trastuzumab emtansin främst ges av minskad risk för återfall som inte involverar CNS, då 
ingen skillnad sågs mellan studiearmarna gällande metastasering till CNS. 
 
Data för OS var omogna vid tiden för den primära analysen, och EMA har därför begärt upp-
följande resultat från den finala analysen av KATHERINE-studien, senast den 30 juni 2024.  
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3 Hälsoekonomi 

För att uppskatta om kostnaden är rimlig i förhållande till effekten vid adjuvant behandling 
med Kadcyla jämfört med enbart trastuzumab har företaget inkommit med en hälsoekono-
misk analys baserad på en Markov-modell.  
 
Den hälsoekonomiska modellen inkluderar sju hälsotillstånd. Hur patienter rör sig mellan de 
olika hälsotillstånden illustreras i figur 3 nedan. Samtliga patienter börjar i tillståndet iDFS – 
på behandling, och går därefter vidare till tillståndet iDFS – ingen behandling. Från iDFS (på 
behandling eller utan) får patienten antingen ett metastaserat återfall, ett icke-metastaserat 
återfall, stannar kvar i iDFS-tillstånd eller dör. Samtliga patienter med icke-metastaserade 
återfall (ny primärtumör) genomgår ytterligare 12 månaders adjuvant behandling för att där-
efter bli symtomfria (remission). Återfall efter uppnådd remission antas vara metastaserade, 
vilket leder till att patienten övergår till första linjens behandling vid metastaserad sjukdom. I 
detta tillstånd går patienten vidare till senare behandlingslinjer vid progredierad sjukdom eller 
dör.  
 
Patienterna i analysen har en genomsnittsålder på 49 år och tidshorisonten är 51 år. Kostnader 
och effekt diskonteras med 3 procent årligen. 
 
Figur 3. Företagets modell 

 
 

TLV:s bedömning: Modellen som företaget har använt är lämpligt uppbyggd till sin struk-
tur. TLV gör bedömningen att den tar hänsyn till relevanta kostnader och effekter som  
adjuvant behandling med Kadcyla medför. 
 

3.1 Effektmått 

 

3.1.1 Klinisk effekt 

Företagets modellering av iDFS 
För att modellera övergångar mellan de olika hälsotillstånden i modellen har företaget an-
vänt extrapolerad iDFS-data från den kliniska studien KATHERINE, där den maximala upp-
följningstiden var 62 månader, samt data från olika kliniska studier som företaget bedömt 
som relevanta. 
 
För modellering av iDFS har företaget delat upp tidshorisonten i tre perioder. Den första peri-
oden definieras som år 1 till 3, period två som år 4 till 10 och period tre som år 11 och framåt.  
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För att välja extrapolering för den första perioden har företaget utvärderat olika statistiska för-
delningars visuella och statistiska passform1 sett till de bakomliggande Kaplan-Meier-estima-
ten samt jämfört extrapoleringarna med historiska kontroller. Den statistiska passformen 
gällande extrapolering av behandlingen med Kadcyla är bäst med den exponentiella funkt-
ionen. För patienter behandlade med trastuzumab är passformen bäst med den log-normala 
funktionen. För att undvika att extrapoleringarna leder till orimliga scenarion, till exempel 
korsande kurvor, föredrar företaget att använda samma funktion för båda behandlingsar-
marna. Genom en visuell inspektion gör företaget bedömningen att den log-normala funkt-
ionen är bäst lämpad för extrapoleringen (se figur 4).  
 
Figur 4. Företagets extrapolering av iDFS under studietiden 

 
 
I den andra perioden (år 4 till 10) appliceras en så kallad cure-modell8 på de extrapolerade 
kurvorna. Denna cure-modell justeras sedan baserat på långtidsdata för sjukdomsfri överlev-
nad (DFS9) från studierna BCIRG-006 och HERA. Syftet med cure-modellen är att återspegla 
hur risken för återfall vid tidig HER2-positiv bröstcancer succesivt minskar från en bestämd 
tidpunkt fram till en annan bestämd tidpunkt då man antar att en maximal andel botade pati-
enter har uppnåtts. Företaget hänvisar till BCIRG-006- och HERA-studien där en tydlig för-
ändring i antalet återfall efter år 3 observeras (se figur 5 nedan). Företaget antar att risken för 
återfall efter 3 år minskar linjärt fram till år 10. Samtliga patienter som inte haft något återfall 
efter 10 år antas inte längre vara vid risk att få återfall.  
 

 
8 Denna typ av modell förutsätter att patientpopulationen består av två grupper av individer, botade patienter och patienter som 
fortfarande är i riskzonen för en händelse. Fördelen med denna modell är att man på ett bättre sätt kan ta hänsyn till antalet 
patienter som botas.   
9 DFS användes som utfallsmått i studierna HERA och BCIRG-006. Det primära utfallsmåttet i KATHERINE var iDFS.  Företaget 
har gjort en jämförelse mellan utfallet för iDFS och DFS i KATHERINE-studien och visat att hasardkvoten är liknande för de tvp 
utfallsmåtten. Att extrapolera återfallsrisk baserat på iDFS ligger i linje med vad som gjordes i utvärderingen av Perjetea dnr. 
1139/2018.   
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Figur 5. Företagets extrapolerade återfallsrisken för trastuzumabbehandlade patienter baserat på KAT-
HERINE-studien jämfört med återfallsrisken observerad i HERA och BCIRG-006 

 
HERA och BCIRG-006 visar den observerade årliga återfallsfrekvensen under 10 år. Vid år 10 är den årliga återfallsfrekvensen för 
trastuzumabbehandlade patienter runt 1,5-2 procent. KATHERINE baseras på estimerad återfallsfrekvens med antagande om en 
linjärt ökande andel patienter som inte längre är vid risk för återfall efter 3 år. 
 
Företaget antar att den relativa effektfördelen i form av lägre återfallsrisk som estimeras för 
Kadcyla jämfört med trastuzumab baserat på KATHERINE-studien håller i sig i 7 år. Därefter 
antas avtagande relativ effektfördel i Kadcyla-armen fram till år 10. Dessa antaganden baseras 
på långtidsstudierna BCIRG-006, HERA, samt på studien EMILIA [7]. Företaget menar att 
dessa studier indikerar att den relativa effektfördelen för Kadcyla jämfört med trastuzumab 
kvarstår flera år efter avslutad behandling. Efter år 10 antas återfallsrisken vara noll i båda 
armarna. När återfallsrisken är noll appliceras bakgrundsmortalitet baserat på SCB:s livs-
längdstabell för Sverige år 2017 [8].  
 
En summering av metoderna som företaget använt för att extrapolera iDFS över modellens 
tidshorisont ses i figur 6. Figur 7 nedan visar de extrapolerade iDFS-kurvorna som används i 
företagets grundscenario. 
 
Figur 6. Summering av metoder som företaget använt för att extrapolera iDFS 
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Figur 7. Företagets extrapolering av iDFS 

 
TLV:s diskussion 
Företaget menar att en log-normal funktion är mest lämpad för att extrapolera iDFS för båda 
behandlingsarmarna. TLV instämmer med företaget att denna funktionsform både visuellt 
och statistiskt förefaller ha en rimlig passform till Kaplan-Meier-estimaten. Dock finns det en 
osäkerhet kring extrapoleringen då denna endast tittar på passformen till de befintliga Ka-
plan-Meier-estimaten (4 år). Den statistiska och visuella passformen sett till Kaplan-Meier-
estimaten säger inte något om extrapoleringens rimlighet efter de första 4 åren. Denna osä-
kerhet är stor på grund av modellens långa tidshorisont jämfört med de befintliga Kaplan-
Meier-estimaten (51 år respektive 4 år).  
 
TLV anser att företagets justering med hjälp av en cure-modell leder till att den hälsoekono-
miska analysen bättre återspeglar den kliniska verkligheten eftersom man då tar hänsyn till att 
en viss andel patienter aldrig återfaller i sin sjukdom. Att anta att andelen patienter som aldrig 
återfaller ökar linjärt mellan år 3 till år 10 och ligger i linje med vad som bedömdes i utred-
ningen av adjuvant Perjeta vid tidig HER2-positiv bröstcancer (dnr. 1139/2018). 
 
Enligt företagets extrapolering avtar den relativa effektfördelen i Kadcyla-armen efter 7 år 
och efter 10 år antas patienter i båda behandlingsarmarna ha samma återfallsrisk.  
 
Företaget baserar sina antaganden på att Kadcyla både har cytotoxiska egenskaper och 
trastuzumabs antitumorala effekt varför den lägre återfallsrisken med Kadcyla jämfört med 
trastuzumab torde hålla i sig lika länge som i tidigare studier med trastuzumab. TLV anser att 
det finns en osäkerhet i att utgå från hasardkvoterna i studierna BCIRG-006 och HERA för 
att uppskatta den relativa långtidseffekten av Kadcyla. Hasardkvoterna i studierna BCIRG-
006 och HERA baseras på jämförelsen mellan en HER2-blockad (trastuzumab) och kemote-
rapi, vilket inte är relevant för utvärderingen av kvarvarande relativ effektfördel mellan Kad-
cyla och trastuzumab då båda dessa är HER2-blockader. TLV antar att en kvarvarande relativ 
behandlingseffekt i form av lägre risk för återfall bör i det här fallet komma från tillägget av 
DM1 i Kadcyla jämfört med enbart trastuzumab.  
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Hur länge den relativa effektfördelen, i form av minskad risk för återfall, kvarstår för Kadcyla 
jämfört med trastuzumab är i nuläget osäkert. TLV bedömer att det är rimligt att utgå från ett 
konservativt antagande där effektfördelen i Kadcyla-armen börjar avta efter 4 år och att 
samma återfallsrisk appliceras i båda behandlingsarmarna efter 7 år. Detta antagande ligger i 
linje med vad som antogs i utredningen av adjuvant Perjeta vid tidig HER2-positiv bröstcan-
cer (dnr. 1139/2018). Den relativa effekten som observeras under studietiden för Kadcyla 
jämfört med trastuzumab är dock bättre än den relativa effekten som observerats mellan Per-
jeta och trastuzumab. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att den långsiktiga relativa effekten av Kadcyla jämfört 
med trastazumab kan vara överskattad. De studier som företaget hänvisar till för att uppskatta 
den långsiktiga relativa effektfördelen jämfört med trastazumab är inte relevanta då dessa jäm-
förelser görs mellan trastazumab och kemoterapi. TLV finner det rimligt att utgå från ett kon-
servativt antagande där den relativa effektfördelen i Kadcyla-armen börjar avta efter 4 år och 
att återfallsrisken är samma efter 7 år. 
 
Företagets antaganden om tidiga återfall  
Andelen återfall (metastaserade och icke-metastaserade) samt dödsfall hämtas från KATHE-
RINE-studien. Företaget framför att tidiga återfall vanligtvis är mer aggressiva och gör därför 
antagandet att samtliga återfall som sker inom de första 18 månaderna från påbörjad adju-
vant behandling är metastaserade.  
 
Risken för ytterligare återfall och död efter metastasering under de första 18 månaderna efter 
påbörjad adjuvant behandling baseras på övergångssannolikheter som tas från EMILIA-stu-
dien där företaget valt ut en patientgrupp som de anser tillhör en ”snabbt progredierande 
subgrupp”10 [9]. 
 
Figur 8. Övergångssannolikheter från första linjens behandling (<18månader efter påbörjad adjuvant 
behandling) 

 
 
Företagets antaganden om icke-metastaserade återfall 
Alla patienter med ett icke-metastaserat återfall (möjligt först efter 18 månader) antas ge-
nomgå ett års behandling för att sedan bli symtomfria (remission). Efterföljande återfall antas 
i modellen vara metastaserade, och risken för ett andra återfall bygger på data från en studie 
där patienter fått adjuvant behandling vid tidig bröstcancer [10]. Det finns fler skillnader mel-
lan patienterna i denna studie och patienterna i KATHERINE. Företaget har därför genomfört 
känslighetsanalyser för att visa effekten av att halvera/dubblera återfallsrisken för patienter i 
remission. 
 

 
10 Denna snabbt progredierande subgrupp består av både patienter som fått Kadcyla samt patienter som fått Tyverb plus capecita-
bine. 
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Figur 9. Övergångssannolikheter från ett icke-metastaserat återfall 

 
 
Företagets antaganden om post-metastaserat återfall 
När patienter har ett metastaserat återfall (minst 18 månader efter påbörjad adjuvant behand-
ling), får de första linjens behandling för metastaserad bröstcancer. Härifrån antas patienter 
övergå till progredierad sjukdom eller död. Risken att röra sig mellan första linjens behandling 
av metastaserad bröstcancer till senare linjers behandling samt mellan senare linjers behand-
ling till död baserar företaget på data från CLEOPATRA-studien [11].  
 
Figur 10. Övergångssannolikheter från första linjens behandling (>18månader efter påbörjad adjuvant 
behandling) 

 
I företagets grundscenario antas samtliga patienter få Perjeta i kombination med trastuzumab 
och en taxan som första linjens behandling efter återfall. Som andra linjens behandling antas 
patienter få Kadcyla. Antaganden kring efterföljande behandlingar baseras på företagets kli-
niska expert se tabell 7 i stycke 3.3.3. 
 
Företagets modellering av OS 
OS är inte modellerat direkt utifrån Kaplan-Meier-estimaten utan utvärderas istället indirekt 
baserat på antaganden om hur patienter förflyttar sig genom hälsotillstånden i den hälsoeko-
nomiska modellen. I beräkningen har företaget tagit hänsyn till den behandling som ges i Sve-
rige i senare linjer, vilket skiljer sig från vad som gavs i KATHERINE-studien. Detta leder till 
att de modellerade OS-kurvornas passform skiljer sig från Kaplan-Meier-estimaten (se figur 11 
nedan). I figur 12 presenteras de extrapolerade OS-kurvorna för hela tidshorisonten. 
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Figur 11. Företagets extrapolering av OS under studietiden 

 
Figur 12. Företagets extrapolering av OS under hela modellens tidshorisont 

 
 
TLV:s diskussion 
TLV ser osäkerheter i företagets antaganden om övergångssannolikheter mellan olika hälso-
tillstånd i modellen. Dessa baseras på av företaget utvalda kliniska studier, och det är oklart 
hur väl dessa studier återspeglar den aktuella patientpopulationen samt överensstämmer med 
förväntade resultat utifrån KATHERINE-studien.  
 
Företaget antar i sin modell att samtliga återfall som sker före 18 månader är metastaserade 
återfall, trots att det finns data att tillgå utifrån KATHERINE-studien som visar att en större 
andel av de patienter som får återfall i Kadcyla-armen får metastaserade återfall jämfört med 
trastuzumab-armen. Efter återfall från antingen Kadcyla eller trastuzumab antas övergångs-
sannolikheterna mellan övriga hälsotillstånd vara samma.  
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Företaget motiverar valet att inte extrapolera OS baserat på Kaplan-Meier-estimaten från 
KATHERINE-studien på att OS inte är moget samt att behandlingsalternativen har ändrats för 
senare linjers behandling till följd av introduktionen av Perjeta och Kadcyla. OS estimeras ba-
serat på övergångssannolikheter från övriga hälsotillstånd i modellen. TLV noterar att företa-
gets extrapolering baserat på övergångssannolikheter från litteraturen överskattar 
överlevnaden i Kadcyla-armen jämfört med vad som observeras i KATHERINE-studien. TLV 
justerar företagets extrapolering för att bättre passa den överlevnadsdata som finns tillgänglig 
i KATHERINE.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att de övergångssannolikheter som applicerats i den häl-
soekonomiska analysen är förenade med hög osäkerhet. Effekten av att justera övergångssan-
nolikheterna presenteras i känslighetsanalyser. TLV justerar företagets extrapolering av OS för 
att bättre passa vad som observerats i KATHERINE-studien.  

3.2 Hälsorelaterad livskvalitet 

Den hälsorelaterade livskvaliteten som inkluderats i den hälsoekonomiska analysen hämtas 
från den kliniska studien KATHERINE, där patienters livskvalitet mätts med hjälp av EQ-
5D11 [12], samt från en systematisk litteraturundersökning som företaget gjort.  
 
I sitt grundscenario använder företaget samma nyttovikter för båda behandlingsarmarna ef-
tersom liknande nyttovikter observerades för de båda behandlingsarmarna i KATHERINE-
studien. Samtliga nyttovikterna åldersjusteras baserat på data från Ara et. al. [13].  
 
Nyttovikterna i företagets grundscenario presenteras i tabell 4.  
 

Tabell 4 Nyttovikter I företagets grundscenario 
Hälsotillstånd Nyttovikter Källa 

iDFS under behandling 0,778 KATHERINE 

iDFS efter avslutad behandling 0,792 KATHERINE 

Icke-metastaserat återfall 0,778 
Antagande: Lika med iDFS under 

behandling 

Remission 0,792 
Antagande: Lika med iDFS efter 

avslutad behandling 

1a linjens metastaserad bröstcancer 0,715 Lloyd et al [14] 

Senare linjer metastaserad bröstcancer 0,443 Lloyd et al 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer det som en styrka att nyttovikterna för patienter i iDFS 
tillståndet är hämtade från den kliniska studien KATHERINE, då detta innebär att de baseras 
på relevant patientpopulation. TLV bedömer det även som en styrka att nyttovikterna baseras 
på EQ-5D-formuläret. 
 
Antaganden kring nyttovikter för övriga hälsotillstånd är förenade med hög osäkerhet. Dessa 
antaganden är dock inte drivande i analysen.  
 

3.3 Kostnader och resursutnyttjande 

3.3.1 Kostnader för läkemedlet 

Företagets angivna pris för Kadcyla är cirka 17 000 kronor för en vial på 100 mg samt cirka 
27 000 kronor för en vial på 160 mg. Det finns ett avtalat pris för Kadcyla som inte är tillgäng-
ligt för TLV då detta omfattas av sekretess. Av den anledningen utgår TLV genomgående från 
företagets angivna pris. 
 

 
11 Den brittiska tariffen från Dolan 1997 har använts för att översätta EQ-5D formulären till nyttovikter. 
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Övriga läkemedelskostnader (med undantag trastuzumab biosimilarer) hämtas från TLV:s 
prisdatabas samt från Apoteket.se. Genom att anta 100 procent vialdelning baserar företaget 
kostnaden för de olika läkemedlen på kostnaden per milligram. Priset för trastuzumab biosi-
milarer antas vara 25 procent av priset för Herceptin.  
 
I företagets grundscenario antas 90 procent av patienterna i jämförelsearmen behandlas med 
trastuzumab biosimilarer medan 10 procent av patienterna behandlas med Herceptin subku-
tant.  
 
Läkemedelspriserna presenteras i tabell 5. 
 
Tabell 5. Läkemedelspriser 

Läkemedel  Storlek Läkemedelspris 

Kadcyla (small vial)  100 mg 16 773 kr 

Kadcyla (large vial)  160 mg 26 809 kr 

Herceptin IV  150 mg 5 887 kr 

Herceptin SC  600 mg 18 230 kr 

trastuzumab biosimilar  150 mg 1 472 kr* 
*Läkemedelspriset för trastuzumab biosimilar antas vara 25 procent av priset för Herceptin: 1 471 kr =5886,52 kr *0,75 

 
Läkemedelskostnaden per behandlingscykel presenteras i tabell 6. 
 
Tabell 6. Läkemedelskostnad per behandlingscykel 

Läkemedel Dos Kostnad per cykel 

Kadcyla (underhållsdos)  3.6 mg/kg 43 082 kr 

Herceptin IV (initial dos)  6 mg/kg 16 817 kr 

Herceptin IV (underhållsdos)  6 mg/kg 16 817 kr 

Herceptin SC* (initial dos)  6 mg/kg 16 817 kr 

Herceptin SC* (underhållsdos)  600 mg 18 230 kr 

trastuzumab biosimilar (initial dos)  6 mg/kg 4 204 kr 

trastuzumab biosimilar (underhålls-
dos)  

6 mg/kg 4 204 kr 

 
Företaget har använt en administreringskostnad plus kostnad för cytostatikaberedning per be-
handling på ungefär 6 100 kronor för både Kadcyla och trastuzumab, med undantag från Her-
ceptin som ges subkutan. För denna typ av behandling används efter det första 
behandlingstillfället en administreringskostnad plus kostnad för cytostatikaberedning på un-
gefär 3 700 kronor. Kostnader för administrering och cytostatikaberedning hämtades från 
Södra sjukvårdsregionens prislista för 2019 [15]. 
 

TLV:s bedömning:  TLV har tagit del av upphandlade priser samt försäljningssiffror från 
Concise för att beräkna den genomsnittliga läkemedelskostnaden för trastuzumab (Herceptin 
och trastuzumab biosimilarer). TLV beräknar den genomsnittliga kostnaden för trastuzumab 
till 2 297 kronor. 
 

3.3.2 Behandlingslängd och dosering 

I KATHERINE-studien var det tillåtet för patienter som avbröt Kadcyla-behandlingen tidigt 
att byta behandling till enbart trastuzumab. 133 patienter avbröt behandlingen med Kadcyla 
och av dessa påbörjade 71 patienter istället behandling med enbart trastuzumab. Företaget 
framför att studieupplägget sannolikt ledde till att fler patienter bytte från Kadcyla till 
trastuzumab än vad som kommer att ske i klinisk praxis. Av den anledning har behandlings-
kostnad i iDFS-tillståndet baserats på den totala tiden med HER2-blockader (Kadcyla följt av 
trastuzumab). Behandlingslängden är begränsad till maximalt 14 cykler (cirka 10 månader).  
 
Företaget har baserat behandlingsdosen i modellen på den planerade dosen i studieprotokol-
let.  
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Kostnader för biverkningar av grad 3 eller högre som inträffar hos fler än 2 procent av patien-
terna i någon av behandlingsarmarna inkluderas i analysen. 
 

3.3.3 Kostnader för efterföljande behandlingar 

Kostnader för efterföljande behandlingar är uppdelat på de olika hälsotillstånd som patienter 
kan befinna sig i. Det finns två typer av kostnader för de olika hälsotillstånden; behandlings-
kostnader och kostnader för uppföljning. Behandlingskostnader för iDFS-tillståndet present-
eras i stycket ovan. Patienter i remission och patienter i iDFS-tillståndet efter avslutad 
adjuvant behandling har inte längre några behandlingskostnader utan enbart kostnader för 
diverse uppföljningar. Behandlingsmixen för icke-metastaserad bröstcancer och metastaserad 
bröstcancer baseras på uppskattningar från företagets kliniska expert. Läkemedelskostnader 
för efterföljande behandling hämtas på uppgifter från apoteket.se samt TLV:s prisdatabas. 
 
Efterföljande behandlingar presenteras i tabell 7  
 
Tabell 7. Efterföljande behandling 

Hälsotillstånd  Behandling 

Icke-metastaserat återfall Trastuzumab + docetaxel 

1L metastaserat återfall (<18 månader efter adjuvant Kadcyla- 
behandling)  

Perjeta + trastuzumab + docetaxel 

1L metastaserat återfall (<18 månader efter adjuvant Herceptin-
behandling) 

Perjeta + trastuzumab + docetaxel 

1L metastaserat återfall (>18 månader efter adjuvant behandling) Perjeta + trastuzumab + docetaxel 

2L metastaserat återfall (<18 månader efter adjuvant behandling) Kadcyla 

2L metastaserat återfall (>18 månader efter adjuvant behandling) Kadcyla 

 
Antalet olika typer av uppföljningar för de olika hälsotillstånden har baserats på företagets 
kliniska experts uppskattning i ansökan för Perjeta vid adjuvant behandling av HER2-positiv 
tidig bröstcancer hos vuxna. I iDFS-tillståndet (efter adjuvant behandling) står patienter inte 
på någon aktiv behandling och därför tillförs inte heller några kostnader. Även månadskost-
naden för uppföljning är låg då behovet av resurskrävande åtgärder är relativt lågt för denna 
patientgrupp. Efter återfall ökar kostnaderna markant då patienter behandlas med dyra läke-
medel (Perjeta och Kadcyla) samt ökar antalet resurskrävande sjukhusbesök. Företagets upp-
skattade läkemedelskostnad per månad för efterföljande behandling presenteras i tabell 8.  
 
Tabell 8. Läkemedelskostnad per månad för efterföljande behandling 

Hälsotillstånd  Läkemedelskostnad Uppföljningskostnader 

iDFS - år 1 & 2  - 217 kr 

iDFS - år 3 - 5  - 217 kr 

iDFS – Efterföljande år - 137 kr 

Remission  - - 

Icke-metastaserat återfall  17 127 kr 2 990 kr 

1L metastaserat återfall (<18 må-
nader efter adjuvant Kadcyla-be-
handling) 

75 205 kr 3 983 kr 

1L metastaserat återfall (<18 må-
nader efter adjuvant Herceptin-be-
handling) 

75 205 kr 3 983 kr 

1L metastaserat återfall (>18 må-
nader efter adjuvant behandling) 

75 205 kr 3 983 kr 

2L metastaserat återfall (<18 må-
nader efter adjuvant behandling) 

71 275 kr 5 351 kr 

2L metastaserat återfall (>18 må-
nader efter adjuvant behandling) 

71 275 kr 5 351 kr 
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Företaget har inte räknat med några kostnader för biverkningar i modellen då den enda bi-
verkningen med grad 3 eller högre som observerades hos fler än 2 procent av patienterna i 
någon av behandlingsarmarna var låga trombocytnivåer i blodet (trombocytopeni). Biverk-
ningskostnader antas således innebära en ytterst liten del av de totala kostnaderna. Företaget 
har räknat med en kostnad för vård i livets slutskede på ungefär 90 000 kronor då patienter 
befinner sig i det icke-metastaserade eller det mestastaserade tillståndet [16] [17].  
 

TLV:s bedömning: Baserat på kommunikation med klinisk expert bedömer TLV att företa-
gets antagande om efterföljande behandling förefaller vara rimligt.  
 
TLV bedömer att företagets antaganden om vårdkostnader och resursutnyttjande är rimliga. 
Osäkerheten kring kostnader för efterföljande behandling är kopplat till andelen patienter som 
återfaller samt hur länge dessa antas befinna sig i de olika hälsotillstånden. TLV utför en 
mycket konservativ känslighetsanalys för att visa på effekten av att exkludera kostnaden för 
efterföljande behandling i båda behandlingsarmarna. 
 

3.3.4 Indirekta kostnader 

Indirekta kostnader ingår inte i företagets grundscenario. 
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4 Resultat 

Enligt TLV:s bedömning uppgår kostnaden per vunnet QALY till cirka 87 000 kronor. Den 
högre kostnaden för behandling med Kadcyla kompenseras genom lägre risk för återfall och 
därav besparingar till följd av minskat behov av efterföljande behandling. 

4.1 Företagets grundscenario 

 

4.1.1 Antaganden i företagets grundscenario 

• Andelen botade patienter ökar efter år 3 och vid år 10 är samtliga patienter som befin-

ner sig i iDFS-tillståndet botade.  

• Den relativa effektfördelen i Kadcyla-armen avtar efter år 7 och efter år 10 är återfalls-

risken samma i båda behandlingsarmarna.  

• Efterföljande behandlingslängd baseras på antaganden från tidigare studier. 

• 90 procent av patienterna antas behandlas med biosimilarer till Herceptin och 10 

procent antas få Herceptin subkutant. 

 

4.1.2 Resultatet i företagets grundscenario 

I företagets grundscenario uppskattas antalet vunna QALYs till 1,83. Kostnaden per vunnet 
QALY beräknas till cirka 35 000 kronor.  
 
Tabell 9. Företagets grundscenario 

 Kadcyla Herceptin 
Ökning/minsk-

ning 

Läkemedelskostnader (iDFS) 544 378 kr 71 059 kr 473 319 kr 

Övriga sjukvårdskostnader (iDFS) 110 771 kr 102 880 kr 7 891 kr 

Efterföljande behandling 551 659 kr 969 411 kr -417 752 kr 

    

Totala kostnader  1 206 808 kr 1 143 350 kr 65 458 kr 

    

Levnadsår iDFS (ej diskonterat) 29.16 23,90 5,26 

Levnadsår (ej diskonterat)  29,99 25,78 4,21 

QALYs   14,55 12,72 1,83 

    

Kostnad per vunnet levnadsår 
(diskonterat) 

  27 745 kr 

Kostnad per vunnet QALY    34 643 kr 
 

4.1.3 Företagets känslighetsanalyser 

 
Tabell 10. Företagets känslighetsanalyser 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

Företagets grundscenario 65 458 kr 1,83 34 643 kr 

Behandlingslängd 

Till progression (max 14 
cykler) 

112 746 kr 1,83 61 550 kr 

Observerad behandlings-
längd (utan möjlighet att 
byta till enbart Herceptin) 

28 888 kr 1,83 15 770 kr 

Extrapoleringsfunktion Exponentiell 25 662 kr 1,92 13 375 kr 

Behandlingseffekt 
Relativ effektfördel mellan 
månad 48-84 

136 234 kr 1,58 86 304 kr 
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4.2 TLV:s grundscenario 

 
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario: 

• Andelen patienter som aldrig återfaller i sin sjukdom ökar efter år 3 och vid år 10 är 

samtliga patienter som befinner sig i iDFS-tillståndet återfallsfria.  

• Den relativa effektfördelen i Kadcyla-armen avtar efter år 4 och efter år 7 är återfalls-

risken samma i båda behandlingsarmarna.  

• TLV justerar arbiträrt OS-kurvorna för att bättre stämma överens med överlevnaden 

som observeras i KATHERINE-studien 

• TLV har justerat kostnaden för trastuzumab genom att beräkna den genomsnittliga 

kostnaden för trastuzumab baserat på data från Concise. 

4.2.1 

I TLV:s grundscenario uppskattas antalet vunna QALYs till 1,42. Kostnaden per vunnet QALY 
beräknas till cirka 87 000 kronor.  
 
Tabell 11. TLV:s grundscenario 

 Kadcyla Herceptin 
Ökning/minsk-

ning 

Läkemedelskostnader (iDFS) 544 378 kr 98 015 kr 453 576 kr 

Övriga sjukvårdskostnader (iDFS) 110 093 kr 102 880 kr 7 213 kr 

Efterföljande behandling 593 791 kr 924 277 kr -330 486 kr 

    

Totala kostnader  1 248 261 kr 1 125 172 kr 123 089 kr 

    

Levnadsår (iDFS) (ej diskonterat) 28,40 23,90 4,50 

Levnadsår (ej diskonterat)  29,43 26,11 3,31 

QALYs 14,33 12,91 1,42 

    

Kostnad per vunnet levnadsår 
(diskonterat) 

  69 124 kr 

Kostnad per vunnet QALY    86 518 kr 

Övergångssannolik-
heter 

Remission -> 1L mBC risk 
halverad 

91 391 1.73 52 753 

Remission -> 1L mBC risk 
dubblerad 

43 849 1.92 22 812 

1L -> 2L mBC (tidigt åter-
fall) risk halverad 

18 004 1.79 10 038 

1L -> 2L mBC (tidigt åter-
fall) risk dubblerad 

89 109 1.85 48 082 

1L -> 2L mBC (sent åter-
fall) risk halverad 

-60 157 1.73 -34 772 

1L -> 2L mBC (sent åter-
fall) risk dubblerad 

137 004 1.89 72 396 

1L -> död risk halverad 57 800 1.83 31 624 

1L -> död risk dubblerad 74 407 1.84 40 447 

2L mBC -> död risk halve-
rad 

-4 857 1.79 -2 707 

2L mBC -> död risk dub-
blerad 

99 905 1.85 53 945 

Dosering 

Planerad dos och 0% vial-
delning 

61 948 kr 1,83 33 819 kr 

Dos observerad i KATHE-
RINE-studien samt 100% 
vialdelning 

47 562 kr 1,83 25 965 kr 

Kostnader metasta-
serad sjukdom 

Lika med noll 459 881 kr 1,83 251 058 kr 

Dubblade -332 965 kr 1,83 -181 772 kr 

Indirekta kostnader Inkluderat 109 335 kr 1,83 59 688 kr 
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4.2.2 TLV:s känslighetsanalyser 

TLV:s känslighetsanalyser visar att vid ett konservativt antagande där den relativa effektför-
delen försvinner helt efter 48 månader är kostnaden per vunnet QALY under 200 000 kronor. 
Även vid ett mycket konservativt antagande (ur ett kostnadsperspektiv), där kostnaden för ef-
terföljande behandling sätts till noll i båda behandlingsarmarna, ligger den uppskattade kost-
naden per vunnet QALY i TLV:s analys under 320 000 kronor. Det finns fortsatt osäkerheter 
kring de exakta övergångssannolikheterna mellan de olika hälsotillstånden. Dock visar käns-
lighetsanalyserna att arbiträrt dubbla eller halvera risken att röra sig mellan de olika hälsotill-
stånden inte har någon större påverkan på kostnaden per vunnet QALY.  
 
Tabell 12. TLV:s känslighetsanalyser 

 

4.2.3  Osäkerhet i resultaten 

Att extrapolera långa tidshorisonter baserat på förhållandevis kort uppföljningstid är alltid be-
häftat med osäkerhet. Det finns flera osäkra delar kopplat till de extrapoleringar som gjorts, 
främst antaganden kring kvarvarande relativ effektfördel, övergångssannolikheter mellan 
olika hälsotillstånd samt efterföljande behandlingslängd.  
 
TLV har justerat för en del av dessa osäkerheter samt gjort ett flertal konservativa känslighets-
analyser. I TLV:s känslighetsanalyser överstiger kostnaden per vunnet QALY inte 320 000 
kronor. I tillägg till detta finns även ett avtalat pris för Kadcyla som inte är tillgängligt för TLV 
då detta omfattas av sekretess. Att inkludera detta pris leder till kostnaden per vunnet QALY 
sjunker. 
 

Känslighetsanalyser +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad/QALY 

TLV:s grundscenario 123 089 kr 1,42 85 518 kr 

Behandlingslängd 
Till progression (max 14 
cykler) 

170 367 kr 1,42 119 748 kr 

Behandlingseffekt 

Relativ effektfördel avtar 
mellan månad 84-120 

50 228 kr 1,68 29 970 kr 

Relativ effektfördel försvin-
ner efter 48 månader 
(HR=1) 

196 948 kr 1,15 170 616 kr 

Andel patienter som 
aldrig återfall i sin sjuk-
dom 

90% förblir återfallsfria ef-
ter 10 år 

138 255 kr 1,37 100 805 kr 

Övergångssannolik-
heter 

Remission -> 1L mBC risk 
halverad 

164 986 kr 1,27 130 153 kr 

Remission -> 1L mBC risk 
dubblerad 

93 935 kr 1,56 60 141 kr 

Tidigt återfall: 
1L -> 2L risk dubblerad 
2L -> död risk dubblerad 

149 588kr 1,44 103 852 kr 

Tidigt återfall: 
1L -> 2L risk halverad 
2L -> död risk halverad 

75 566 kr 1,39 54 330 kr 

Sent återfall: 
1L -> 2L risk dubblerad 
2L -> död risk dubblerad 

238 290 kr 1,51 158 289 kr 

Sent återfall: 
1L -> 2L risk halverad 
2L -> död risk halverad 

-65 554 1,29 -50 946 kr 

Kostnader för olika häl-
sotillstånd 

Inga kostnader för efterföl-
jande behandling 

453 576 kr 1,42 318 811 kr 
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4.3 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att den totala ökningen i läkemedelskostnaden för behandling med Kad-
cyla jämfört med trastuzumab kommer vara cirka [--------------] kronor per år. Givet att an-
vändning av Kadcyla kommer att minska risken för återfall kommer användningen av Kadcyla 
även leda till besparing i form av minskad behandling i senare linjer. Företaget uppskattar att 
den totala budgetpåverkan när man tar dessa besparingar i beaktan kommer uppgå till cirka  
[--------------] kronor. Företagets uppskattade budgetpåverkan baseras på företagets angivna 
pris och tar inte hänsyn till det avtalade pris som finns för Kadcyla.  
 
Tabell 13. Företagets uppskattade budgetpåverkan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren sekretessbeläggs med stöd av 30 kap 23$ offentlighets- och sekretesslagen               
(2009:400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Samlad bedömning av resultaten 

Företaget genomför en kostnadsnyttoanalys för Kadcyla jämfört med trastuzumab. Kostnads-
skillnaden mellan de två behandlingarna är runt 460 000 kronor. Den högre läkemedelskost-
naden som Kadcyla medför kompenseras dock genom att patienter som behandlas med 
Kadcyla upplever färre återfall och därmed inte har samma behov av efterföljande behandling.  
 
Då den extrapolerade tiden i modellen är lång är det naturligt att det finns osäkerheter i ana-
lysen. TLV har gjort flertalet konservativa känslighetsanalyser där kostnaden per vunnet QALY 
inte överstiger 320 000 kronor.  
 
Kadcyla har ett avtalat pris som inte är tillgängligt för TLV. I detta underlag anges därför ge-
nomgående företagets pris för läkemedlet.  
 
TLV uppskattar att behandling med Kadcyla leder till en QALY-vinst på runt 1,42 jämfört med 
trastuzumab. Detta innebär en kostnad per vunnet QALY på cirka 87 000 kronor. 
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5 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

Den kanadensiska organisationen CADTH bedömer att Kadcyla är en kostnadseffektiv be-
handling. CADTH rekommenderar att behandlingen bör subventioneras för vuxna patienter 
med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller 
lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling.  
 

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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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Sammanfattning av aktuella behandlingsrekommendationer 
från nationellt vårdprogram 

 
Nedan anges, för detta underlag, relevanta delar av de aktuella behandlingsrekommendation-
erna från remissversionen av det nationella vårdprogrammet avseende behandling av tidig 
HER2-positiv bröstcancer.  
 
Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. GRADE innebär att styrkan i 
rekommendationerna graderas enligt följande: 
 

• Starkt vetenskapligt underlag (++++). Bygger på studier med hög eller medelhög kva-
litet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.  

 

• Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++). Bygger på studier med hög eller medel-
hög kvalitet med enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

 

• Begränsat vetenskapligt underlag (++). Bygger på studier med hög eller medelhög kva-
litet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

 

• Otillräckligt vetenskapligt underlag (+). När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga 
studier har låg kvalitet eller där studier av likartadkvalitet är motsägande anges det 
vetenskapliga underlaget som otillräckligt. 

 
Utifrån evidensstyrkan har behandlings- och åtgärdsrekommendationer angetts med grade-
ring A-D3. 
 
Preoperativ behandling vid HER2-positiv primär bröstcancer: 
Cytostatika tillsammans med anti-HER2-riktad dubbelblockad (pertuzumab plus 
trastuzumab) ger tydligt ökad frekvens pCR jämfört med cytostatika plus trastuzumab (+++).  
 
För ärendet relevanta rekommendationer utifrån vårdprogrammet 

Vid HER2-positiv tumör ges dubbel HER2-blockad (i första hand trastuzumab + pertuzumab) 
i kombination med cytostatikabehandling eftersom det ger en kliniskt meningsfull ökad fre-
kvens av pCR (A). 
 
Behandlingen ska bestå av minst 6 cykler med adekvat doserad cytostatika, i första hand med 
antracyklin (E90C600 x 3-4) + taxan (Docetaxel100 x 3-4 alt Paklitaxel80 veckovis x 9-12) 
eller omvänd sekvens (A). Man ger dubbel HER2-blockad tillsammans med taxaner (A). 
 
För patienter där antracykliner inte bedöms som lämplig behandling kan docetaxel 75 + kar-
boplatin (6AUC) x 6 kombineras med trastuzumab + pertuzumab (B). 
 
För patienter med låg risk som inte opereras primärt är trastuzumab enbart i kombination med 
cytostatikabehandling ett adekvat alternativ (A). I regel bör dock primär operation följd av 
postoperativ behandling med trastuzumab och cytostatika rekommenderas för patienter med 
stadium 1 HER2-positiv bröstcancer. 

 
Strålning 
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Risken för lokala återfall reduceras med upp till 3/4 om strålbehandling adderas till kirurgi. 
Strålbehandling ger också en överlevnadsvinst. 
 
För invasiv bröstcancer finns starkt vetenskapligt stöd för att postoperativ strålbehandling ef-
ter bröstbevarande kirurgi minskar risken för återfall med hälften, relativ risk 0,52, och mins-
kar den bröstcancerspecifika dödligheten med en sjättedel, relativ risk 0,82 (++++). 
 
Efter mastektomi finns också data med starkt vetenskapligt stöd för att strålbehandling mins-
kar de lokala återfallen som första händelse med tre fjärdedelar och förbättrar överlevnaden 
efter 20 år med en sjättedel för tumörer större än 5 centimeter och tumörer med lymfkörtel-
metastaser (++++).  
 
Strålbehandling bör starta så fort som möjligt efter kirurgin, varje månads fördröjning leder 
till en relativ riskökning för lokalt återfall på 8 procent, absolut riskökning cirka 0,04–0,3 pro-
cent /år i 10 år (+++). Fördröjning av strålbehandling har inte visat sig öka dödligheten i bröst-
cancer (++). 
 
För alla bröstcancerpatienter medför strålbehandling minskad risk för lokala återfall. Denna 
positiva effekt måste dock vägas mot biverkningarna av strålbehandling. För vissa patienter 
kan biverkningarna vara mycket besvärliga och irreversibla. 
 
Postoperativ behandling vid HER-positiv primär bröstcancer 
Tillägg av trastuzumab till standard-cytostatikabehandling med antracyklin och taxan ger en 
relativ minskning av risken för förtida död med 34 procent för patienter med primär HER2- 
positiv bröstcancer (++++). 
 
Ett års behandling med trastuzumab ger en relativ minskning av risken för återfall med 
19 procent och risken för total dödlighet med 22 procent jämfört med kortare behandling (9 
veckor eller 6 månader) (++++). 
 
Patologiskt komplett remission (pCR) predikterar förlängd överlevnad. Associationen är mest 
uttalad för patienter med tumörer som är HER2-positiva (speciellt ER-negativa), trippelnega-
tiva och ER-positiva grad 3 (+++). Metaanalysen av Cortazar har visat att patienter med HER2-
positiv bröstcancer som har resttumör efter preoperativ behandling har en signifikant sämre 
långtidsprognos. 
 
För patienter med HER2-positiv sjukdom som har sjukdom kvar efter den preoperativa be-
handlingen diskuteras det stora värdet trastuzumab-emtansin efter kirurgin. En randomiserad 
studie (KATHERINE) har visat halvering av återfall med postoperativ trastuzumab emtansin 
till patienter med HER2-positiva tumörer som inte fått pCR efter preoperativ anti-HER2-rik-
tad behandling och cytostatikabehandling (+++). På basen av dessa resultat och förutsatt 
EMA:s godkännande för denna indikation bör postoperativ tilläggsbehandling med T-DM1 er-
bjudas till alla patienter med HER2-positiv sjukdom som inte uppnår pCR efter preoperativ 
behandling med cytostatika och anti-HER2-blockad. 
 
För ärendet relevanta rekommendationer utifrån vårdprogrammet 

Patienter med säkerställd HER2-positivitet bör erbjudas 1 års postoperativ tilläggsbehandling 
med trastuzumab (A). Om man ska erbjuda tilläggsbehandling med trastuzumab ska patienten 
i princip få tilläggsbehandling med cytostatika. Trastuzumab ges i första hand samtidigt med 
taxan. 
 
Enbart trastuzumab tillsammans med endokrin behandling är inte indicerat eftersom det inte 
finns någon dokumentation av tilläggsbehandling med trastuzumab utan tillhörande cytosta-
tikabehandling (A). 
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Patienten med hög risk för återfall (N4 ±) som inte har fått preoperativ behandling kan man 
på individuell basis diskutera om tillägg av pertuzumab enligt Aphinity-studien (B). 
 
För patienter med HER2-positiv sjukdom som har kvarvarande cancer efter preoperativ 
cytostatikabehandling och anti-HER2-riktad behandling, bör ett års postoperativ 
tilläggsbehandling med trastuzumab-emtansin (T-DM1) ges (B). 
 
Vid lågriskpatienter (T1N0 med gynnsam prognos) eller äldre patienter bör man överväga be-
handling med paklitaxel 80 mg/m2 x 12 tillsammans med trastuzumab var 3:e vecka x 17.  
 
Om patienten bedöms ha förhöjd risk för hjärtsjukdom kan docetaxel 75 + karboplatin (6AUC) 
x 6 kombineras med trastuzumab (B). 

 
Endokrin postoperativ behandling 
 
För ärendet relevanta rekommendationer 

Postoperativ endokrin behandling ges alltid till patienter med ER-positiv 
lokalt avancerad bröstcancer eller operabel bröstcancer efter genomgången 
cytostatikabehandling och kirurgi (A). 
 
Den endokrina behandlingen med TAM eller AI ska startas efter eventuell cytostatikabehand-
ling och kan startas före eller efter eventuell strålbehandling (B). 
 
Val av endokrin tilläggsbehandling ska baseras på riskbedömning, menopausalt status, ålder 
och samsjuklighet. Hög risk definieras generellt som lymfkörtelpositiv bröstcancer eller lymf-
körtelnegativ luminal B enligt IHC eller högrisk enligt genexpressionsanalys. 
 
Endokrin behandling bör i princip alltid ges till patienter med ER-positiv bröstcancer (A). 

 


