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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 
Inom förmånen  
 

Ansökt/fastställt AIP1 eller 
AUP2  

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.  

 
 
 
 

 
1 Apotekets inköpspris 
2 Apotekets utförsäljningspris 
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 
 Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en cancersjukdom som utgår från omogna lymfatiska 

celler, lymfoblaster, i benmärgen och leder till en kraftig ökning av dessa celler. 
 Den aktuella utvärderingen avser Blincyto (blinatumomab) för behandling av pedia-

triska patienter som är 1 år eller äldre med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv 
pre-B ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar 
eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. 

 Blincyto är en bispecifik T-cellsengagerande antikroppskonstruktion som binder spe-
cifikt till CD19 som uttrycks på ytan av celler av B-cellsursprung och CD3 som uttrycks 
på ytan av T-celler. Blincyto aktiverar därmed mördar-T-celler till att döda cancercel-
lerna. 

 TLV bedömer att de relevanta jämförelsealternativen är Kymriah (tisagenlekleucel) och 
individualiserad kemoterapibehandling (med kombinationen klofarabin + etoposid + 
cyklofosfamid (CEC) som proxy). Denna utvärdering utgår dock från en situation där 
Kymriah inte är lämpligt. 

 Basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen utgörs av studien MT103-205, 
en fas-1/2, enarmad, öppen multicenterstudie. Resultaten från denna studie har jäm-
förts indirekt med registerdata från patienter behandlade med kemoterapi. 

 Det föreligger inte någon statistiskt signifikant skillnad vad gäller överlevnad efter be-
handling med Blincyto jämfört med kemoterapi.  

 Randomiserade kliniska studier har visat på effekt på överlevnad på barn tidigare i 
sjukdomsförloppet och på vuxna. Huruvida det ger stöd för ett antagande om en över-
levnadsfördel för Blincyto även i den aktuella indikationen är dock oklart.  

 Företaget framhåller genom en hälsoekonomisk analys att Blincyto visserligen innebär 
en merkostnad, men att patienten som behandlas med Blincyto lever [--] år längre jäm-
fört med om patienten hade behandlats med CEC.   

 Med tanke på att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i OS i den indirekta 
jämförelsen mellan Blincyto och CEC och inte heller någon nämnvärd numerär skillnad 
finner TLV det naturligt att inkludera ett beräkningsscenario utan någon skillnad i OS. 
Därutöver inkluderar TLV ett scenario med den överlevnadsvinst som företaget esti-
merar, men med justerade antaganden för hälsorelaterad livskvalitet och vissa kostna-
der. 

 Osäkerheten är mycket stor i analysen på grund av att kliniska data inte är jämförande, 
är högst begränsade i tid och för Blincyto baseras på ett relativt litet patientantal. 

 
 
 
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 Medicinskt underlag  

1.1 Akut lymfatisk B-cellsleukemi3 
Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en cancersjukdom som utgår från omogna lymfatiska celler, 
lymfoblaster, i benmärgen och leder till en kraftig ökning av dessa celler. I Sverige insjuknar 
drygt 100 patienter per år. Av dessa är ungefär hälften barn under 18 år. Bland barn är ALL 
den vanligaste cancerformen. Medianåldern vid insjuknande är 5 år hos barn och 51 år hos 
vuxna. Orsaken till sjukdomen är inte känd hos merparten av patienterna.  
 
Symptomen på sjukdomen är ofta ospecifika vid insjuknandet såsom trötthet, sjukdomskänsla 
och eventuellt feber. Förstoring av lymfkörtlar, lever och mjälte är vanligt. Skelett- och led-
smärtor och CNS-symtom förekommer. Ibland debuterar sjukdomen med blödningar eller in-
fektioner. Obehandlad har sjukdomen vanligen ett snabbt förlopp med dramatiska och direkt 
livshotande symtom. 
 
Sjukdomen delas in i tre undergrupper baserat på cellinje, B- eller T-lymfoblastlinje, och mog-
nadsgrad: B-ALL4, T-ALL och Burkitt-leukemi. B-ALL är vanligast och är jämnt fördelad över 
åldrarna. Diagnos ställs via benmärgsundersökning och specifik undergrupp fastställs med flö-
descytometri samt kromosomanalys kompletterad med exempelvis molekylära analyser.  
 
Nästan alla patienter under 65 år uppnår komplett remission inom en till två månaders inten-
siv induktionsbehandling med kombinationskemoterapi. För barn är numera långtidsresulta-
ten mycket goda med över 90 procents långtidsöverlevnad.  Cirka 15 procent av de som 
insjuknar får dock återfall i sjukdomen. Barn som får två eller fler återfall (recidiv), som får 
återfall efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (alloHSCT) eller som utvecklar 
refraktär sjukdom har avsevärt sämre prognos5. 
 

1.2  Läkemedlet 
Läkemedlet Blincyto innehåller den aktiva substansen blinatumomab och fick villkorat mark-
nadsgodkännande i Europa 23 november 2015 (förnyat godkännande 19 april 2018, varvid det 
villkorade godkännandet togs bort).  

 Indikation 

TLV:s utvärdering gäller följande indikation: 
 
Blincyto är indicerat som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller 
äldre med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre-B ALL, som är refraktär eller reci-
diverande efter minst två tidigare behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen he-
matopoetisk stamcellstransplantation. 

 Verkningsmekanism 

Blincyto är en bispecifik T-cellsengagerande antikroppskonstruktion som binder specifikt till 
CD19 som uttrycks på ytan av celler av B-cellsursprung och CD3 som uttrycks på ytan av T-
celler. Den aktiverar endogena T-celler genom att koppla samman CD3 i T-cellsreceptor-
(TCR)-komplexet med CD19 på benigna och maligna B-celler. Blincyto medierar bildning av 

 
3 Delar av nedanstående medicinska sammanfattning är hämtad i sin helhet från Helene Hallböök: Akut lymfatisk leukemi (ALL) 
(2020-06-25). Available: www.internetmedicin.se 
4 Den äldre benämningen pre-B-ALL förekommer fortfarande 
5 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), European Medicine Agency, Assessment report Blincyto”, 2018.  
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en cytolytisk synaps mellan T-cellen och tumörcellen, varvid cytotoxiska T-celler frisätter pro-
teolytiska enzymer som dödar målcellerna. 

 Dosering/administrering 

Behandlingen ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av hemato-
logiska maligniteter. 
 
För behandling av Philadelphiakromosomnegativ recidiverande eller refraktär pre-B ALL re-
kommenderas att patienter är inneliggande på sjukhus under de första 9 dagarna i den första 
cykeln och de första 2 dagarna i den andra cykeln. 
 
För start av alla senare cykler eller vid återstart av infusionen (t.ex. om behandlingen avbryts 
under 4 timmar eller mer) rekommenderas övervakning av hälso- och sjukvårdspersonal eller 
sjukhusinläggning. 
 
Dosering 
 
Initialt ges upp till 2 behandlingscykler. En enskild behandlingscykel utgörs av en 28 dagar 
lång kontinuerlig intravenös infusion. Behandlingscyklerna åtskiljs av en 14 dagar lång be-
handlingsfri period. 
 
Patienter som har uppnått komplett remission (CR/CRh*) efter 2 behandlingscykler kan få 
upp till 3 ytterligare cykler med Blincyto som konsolidering, baserat på individuell bedömning 
av patientens nytta av behandlingen mot eventuella risker. 
 
Rekommenderad dygnsdos baseras på patientvikt. Patienter som väger 45 kg eller mer får en 
fast dos. För patienter som väger mindre än 45 kg beräknas dosen med hjälp av patientens 
kroppsyta (BSA). 
 
Tabell 1. Doseringsschema för Blincyto 

 
 
Premedicinering och rekommendation angående annan behandling 
 
Hos pediatriska patienter ska dexametason 10 mg/m2 kroppsyta (högst 20 mg) administreras 
oralt eller intravenöst 6 till 12 timmar innan starten av Blincytobehandlingen (cykel 1, dag 1). 
Detta ska efterföljas av dexametason 5 mg/m2 oralt eller intravenöst inom 30 minuter innan 
starten av Blincytobehandlingen (cykel 1, dag 1). 



 

3 
 

 
Febernedsättande medel (t.ex. paracetamol) rekommenderas under de första 48 timmarna i 
varje behandlingscykel. 
 
Intratekal cytostatika rekommenderas före och under behandlingen med Blincyto som profy-
lax mot ALL-recidiv i centrala nervsystemet. 
 
Förbehandling av patienter med stor tumörbörda 
Patienter med ≥ 50 % leukemiska blaster i benmärgen eller > 15 000 leukemiska blas-
ter/mikroliter i perifert blod ska förbehandlas med dexametason (högst 24 mg/dygn). 
 

1.3 Behandling 

 Aktuella behandlingsrekommendationer 

Alla yngre patienter, definierat som under 45 år gamla, behandlas i första linjen enligt barn-
protokollet ALL2Gether med undantag av patienter med Philadelphiakromosompositiv6 (Ph+) 
ALL. Patienter yngre än 18 år med Ph+ ALL behandlas i Sverige enligt EsPhALL2017 protokoll. 
Andelen patienter med Ph+ pre-B-ALL hos barn är mellan 3% och 5%. ALL2Gether är ett kom-
plext behandlingsprotokoll innefattande intensiv kombinationskemoterapi och höga doser 
kortison. Behandlingen inleds så snart som möjligt och utvärderas vid dag 29 och dag 79 då 
riskstratifiering görs av patienterna baserat på analys av minimal kvarvarande sjukdom (mi-
nimal residual disease, MRD7) med flödescytometri och PCR, och på genetik. Patienter med 
standard- och intermediärrisk behandlas vecka 5–57 med kombinationskemoterapi. Från 
vecka 58 till vecka 130 ges peroral underhållsbehandling. Patienter med intermediärrisk får 
lite högre doser cytostatika vecka 5–57, men i övrigt är protokollen lika. Patienter med mätbar 
MRD vid dag 29 definieras i regel som högrisk och får en mer intensiv cytostatikabehandling 
följt av underhållsbehandling enligt ovan.  
 
Patienter som inte svarar tillfredställande under behandlingen, cirka 10 procent, går vidare till 
allogen stamcellstransplantation. Om patienter inför allogen stamcellstransplantation inte 
uppnår MRD-negativitet är utfallet sämre. Autolog stamcellstransplantation har ingen plats i 
behandlingen av yngre patienter med ALL.  
 
Immunterapi med Kymriah (tisagenlekleucel), en så kallad CAR-T-behandling, är rekommen-
derat av NT-rådet vid den indikation av Blincyto som nu är under utvärdering (se nedanstå-
ende stycke om jämförelsealternativ). 
 
För första relaps av pre-B-ALL hos barn används behandlingsprotokollet IntReALL2010. För 
pediatriska patienter med refraktär pre-B-ALL eller andra eller senare relaps av pre-B-ALL 
saknas däremot riktlinjer för behandling. Behandlingen av dessa patienter uppges av företaget 
vara huvudsakligen experimentell, och i Sverige högst individuell utifrån variabler som gene-
tiska karakteristika hos leukemicellerna, tidigare behandling och eventuella biverkningar 
därav och patientens allmäntillstånd. Nästan alla barn och unga vuxna erhåller behandling 
med kurativt syfte. Målet med behandlingen för dessa patienter är att uppnå och behålla kom-
plett respons (CR), helst med MRD-negativitet.  
 
Hematologiskt komplett svar (CR) med fullt återställande av perifera blodvärden har ansetts 
vara en robust surrogatmarkör för förlängd överlevnad i patienter med ALL, även om detta är 
omdiskuterat utifrån en modern förståelse av begreppet. CR definieras typiskt som: 
 

 
6 Philadelphiakromosom (Ph) är resultatet av ett utbyte av genetiskt material mellan kromosom 9 och kromosom 22. Detta leder 
till en ny genprodukt som kallas BCR-ABL1. BCR-ABL1 bildar ett tyrosinkinas som hela tiden är aktivt och stimulerar celldelning. 
Förekomst av Philadelphiakromosomen ökar med stigande ålder och återfinns huvudsakligen hos patienter med B-ALL. Samtliga 
patienter med Ph-positiv ALL anses ha högrisk ALL. 
7 Vanligen definierat som ≥1 cancercell per 10 000  blaster i benmärgen 
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 < 5% blaster i benmärgen (patologisk morfologisk bedömning) 
 Inga tecken på sjukdom 
 Fullt återställande av perifera blodvärden (antal neutrofiler >1 x 109/L och antal 

trombocyter > 100 x 109/L) 
 

Patienter med ALL som inte uppnår fullt återställande av perifera blodvärden men uppfyller 
övriga kriterier anses också ha uppnått CR, med mindre strikta kriterier vad gäller återstäl-
lande av perifera blodvärden och som varierar mellan studier. En sådan CR är dock mindre 
robust som surrogatmarkör för förlängd OS. 
 
Ett så djupgående svar som möjligt eftersträvas både hos patienter som kan bli aktuella för 
alloHSCT och för dem för vilken denna behandling inte är passande. AlloHSCT anses vara den 
enda realistiska möjligheten till bot för dessa patienter.  
 
För patienter som återfaller efter alloHSCT kan man ibland göra förnyade behandlingsförsök, 
vilket ibland även inkluderar ytterligare en alloHSCT förutsatt att patienten har ett gott all-
mäntillstånd. Prognosen vid återfall efter alloHSCT är mycket dålig. 
 

 Jämförelsealternativ 

Företagets val av jämförelsealternativ är standard-of-care (SOC), som i detta fall utgörs av 
olika klofarabinbaserade kemoterapikombinationer, med kombinationen klofarabin + etopo-
sid + cyklofosfamid (CEC) som proxy i den hälsoekonomiska modellen.   
 
Företaget anger följande motivering:  De behandlingar som är aktuella för pediatriska patien-
ter med R/R8 B-ALL utgörs huvudsakligen av olika kombinationer av de läkemedel som an-
vänds i första linjen. Utöver kemoterapi som används i första linjen finns även klofarabin 
som behandlingsalternativ. Klofarabin är en purinnukleosidantimetabolit med indikationen 
akut lymfatisk leukemi (ALL) hos pediatriska patienter som fått återfall eller är behandlings-
resistenta efter att ha fått minst två tidigare behandlingsregimer, och där inget annat be-
handlingsalternativ förväntas att ge varaktig respons. Klofarabin används ofta i kombination 
med etoposid och cyklofosfamid (CEC) för behandling av barn med R/R ALL. Eftersom klofa-
rabin inte används i första linjen anför företaget att det är rimligt att anta att klofarabinbase-
rade kemoterapikombinationer som CEC sannolikt är den behandling som används i 
majoriteten av pediatriska patienter med R/R ALL.  
 
En annan möjlig behandling är immunterapi med Kymriah (tisagenlekleucel), en så kallad 
CAR-T-behandling. Denna utgörs av patientens T-celler som sorteras ut från blodet, genmodi-
fieras så de får förmågan att angripa leukemicellerna som uttrycker CD19, och ges tillbaka till 
patienten i form av en infusion. Kymriah fick marknadsgodkännande i augusti 2018 för indi-
kationen pediatriska och unga vuxna patienter upp till och med 25 års ålder med akut lymfa-
tisk B-cellsleukemi (ALL) som är refraktär, recidiverande efter transplantation eller vid andra 
eller senare recidiv. Kymriah är rekommenderat av NT-rådet vid den indikation av Blincyto 
som nu är under utvärdering.  
 
Enligt de svenska experter som företaget anlitat har dock denna CAR-T-behandling använts 
endast i ett fåtal utvalda fall. Företaget för fram flera skäl varför Kymriah inte kan ges till ma-
joriteten av patienter med B-ALL i andra relaps. 
 

 Många av patienterna i andra relaps är så påverkade i sitt allmäntillstånd att de inte 
bedöms tåla biverkningarna som är förenade med CAR-T-behandling, medan däre-
mot Blincyto kan vara aktuellt. 

 
8 Relapserad/refraktär 
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 För ett antal patienter (ca 8%) uppnåddes otillräcklig proliferation av T-cellerna ex 
vivo för att man skall kunna generera CAR-T-celler (ett exempel på s.k. technical fai-
lure). Effekten av Blincyto, som ju också verkar genom att engagera patientens egna 
T-celler, är däremot inte beroende av initiala nivåer av T-celler. 

 Många patienter har vid andra relaps ett mycket snabbt sjukdomsförlopp och kan inte 
vänta på behandling under den tid det tar att framställa CAR-T-celler. Blincyto liksom 
kemoterapikombinationer kan däremot ges utan dröjsmål. 

 För att kunna behandla med Kymriah krävs certifiering, vilket i dagsläget inte alla 
universitetskliniker har. Motsvarande krav finns inte för Blincyto. 

 Evidensen för behandling av små barn med Kymriah är bristfällig, eftersom studierna 
för Kymriah, till skillnad från Blincyto, inte inkluderar barn yngre än 3 år. 

Företaget påpekar vidare att registreringsstudierna för både Blincyto (MT103-205) och 
Kymriah (ELIANA) var små, enarmade studier med heterogena patientpopulationer, där in-
klusionskriterierna skiljer sig väsentligt på flera kliniskt relevanta punkter som: 
 

 Ålder: ELIANA inkluderade äldre pediatriska patienter (3-21 års ålder), medan 
MT103-205 enrollerade yngre patienter (0-18 års ålder). Små barn var alltså exklude-
rade från ELIANA. 

 Baslinjenivå av blaster: I ELIANA var baslinjenivån av blaster väsentligt lägre. I ELI-
ANA krävdes en baslinjenivå av blaster som var större eller lika med 5%, medan 
MT103-205 studien enrollerade patienter med en baslinjenivå av blaster på över 25%. 
Således behövde patienterna i studien för Blincyto ha en högre sjukdomsbörda, vilket 
är en negativ faktor för resultatet av Blincytobehandling. 

 Antal tidigare behandlingar och refraktäritet: Patientpopulationerna skiljde sig även 
med avseende på antal tidigare behandlingslinjer och refraktäritet som är en synnerli-
gen viktig påverkansfaktor för totalöverlevnad. I ELIANA var patienterna i median i 
senare behandlingslinje än patienterna i studien MT103-205. Men å andra sidan var 
patienterna i MT103-205 studien i avsevärt högre grad (56% vs 21%) än i ELIANA re-
fraktära, d.v.s. de hade aldrig uppnått komplett remission med någon given behand-
ling. Således är patientpopulationerna i de olika studierna inte jämförbara. Dessutom 
krävdes i ELIANA-studien att patienterna som enrollerades hade en förväntad över-
levnad på minst 12 veckor, vilket inte var ett kriterium för att enrolleras i 
MT103- 205-studien. 

Företaget framhåller att dessa prognostiska faktorer har visats vara betydande faktorer för 
mortalitet, och att med tanke på dessa skillnader skulle en indirekt jämförelse behöva justera 
för alla effektmodifierare och prognostiska faktorer, vilket inte är genomförbart, särskilt med 
tanke på studiernas storlek och omfattningen av skillnader vid baslinjen i förhållande till tidi-
gare behandling. 
 
TLV:s diskussion 
 
Det saknas ett nationellt vårdprogram för den aktuella patientgruppen, pediatriska patienter 
med R/R B-ALL. Företaget beskriver den existerande behandlingen som i hög grad experimen-
tell och individualiserad, med målet att inducera remission, vilket i förlängningen möjliggör 
en potentiellt botande stamcellstransplantation. TLV håller efter konsultation med TLV:s kli-
niska expert med företaget om att detta är en rättvisande beskrivning av behandlingsläget. Ex-
perten påtalar att patienter diskuteras på multidisciplinära nationella konferenser som hålls 
varje vecka. TLV bedömer, baserat på den kliniska expertens utlåtande, att företagets resone-
mang avseende jämförelsealternativet SOC kemoterapi är korrekt. TLV instämmer alltså i att 
klofarabin-innehållande kemoterapikombinationer är det rimliga valet av sviktbehandling av 
pediatriska patienter med R/R B-ALL, och att kombinationen CEC är en relevant proxy. TLV 
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har i en tidigare utredning av behandling av B-ALL i patienter <25 år accepterat ovan nämnda 
SOC med CEC som proxy som jämförelsealternativ9. 
 
En annan möjlig behandling vid den aktuella indikationen är Kymriah (tisagenlekleucel), som 
fick marknadsgodkännande 2018. Kymriah är rekommenderat av NT-rådet vid den indikation 
av Blincyto som nu är under utvärdering. Företaget framför dock flera anledningar varför 
Kymriah i regel inte är lämpligt för patienter med B-ALL i andra relaps (påverkat allmäntill-
stånd, få cirkulerande T-celler, snabbt sjukdomsförlopp, krav på certifiering av behandlande 
klinik, bristfällig evidens för barn yngre än 3 år). TLV:s kliniska expert framför att en stor för-
del med blinatumomab jämfört med Kymriah är att patienter inte måste flyttas till en klinik 
som är ackrediterad av det företag som tillverkar Kymriah. Experten påpekar även att det – till 
skillnad mot Kymriah - inte krävs väntetid för blinatumomabbehandling, utan att detta är en 
behandling som kan påbörjas omedelbart. Företaget har inte gjort någon jämförelse mot 
Kymriah. Icke desto mindre publicerades en sådan jämförelse baserad på resultaten från 
pivotala studier i juni 2020 vilken visade en överlägsen effekt av Kymriah jämfört med Blincyto 
(hasardkvot för OS var 0,32, 95% KI 0,16-0,64)10. 
 
TLV:s bedömning:  
 
TLV bedömer att de relevanta jämförelsealternativen till Blincyto är SOC kemoterapi och 
Kymriah (tisagenlekleucel). Företaget har dock endast skickat in underlag för en jämförelse 
mot SOC. Det framgår inte av något material i denna utredning om Blincyto är kostnadseffek-
tivt jämfört med Kymriah. Denna utvärdering utgår därför från en situation där Kymriah inte 
är lämpligt. För dessa patienter är SOC, vilket utgörs av olika kemoterapikombinationer med 
CEC som proxy, relevant jämförelsealternativ till Blincyto. Målet med behandling med Blin-
cyto såväl som med SOC är att möjliggöra alloHSCT, som potentiellt kan leda till bot. 
 
 
 

1.4 Klinisk effekt och säkerhet  
 

 Kliniska studier 

Effekten och säkerheten av blinatumomab (Blincyto) hos pediatriska patienter med 
relapserande eller refraktär (R/R) BCP-ALL har utvärderats i två nyckelstudier: 
 

 En avslutad fas-1/2, enarmad, öppen multicenterstudie (MT103-205) i Europa och 
USA där 70 patienter erhöll den sedermera godkända dosen (5-15 g/m2/dag). Denna 
studie utgjorde den huvudsakliga grunden för det europeiska marknadsgodkännan-
det. Det är denna studie, och jämförelsen av resultaten därifrån med registerdata, 
som utgör basen för den aktuella hälsoekonomiska bedömningen. 
 

 En pågående enarmad, öppen studie (20130320; RIALTO) i Europa och USA. Vid 
data cut off för den ad hoc-analys som ingår i det aktuella underlaget hade 110 patien-
ter rekryterats och erhållit behandling med blinatumomab.  

 
Företaget har även redovisat resultat från en retrospektiv observationsstudie (20160441; 
NEUF). Av totalt 373 ingående patienter var 72 barn med R/R BCP-ALL. 
 
 

 
9 TLV Dnr 50/2018, 1105/2019 
10 Ma Q, Zhang J, O'Brien E, Martin AL, Agostinho AC. Tisagenlecleucel versus historical standard therapies for pediatric re-

lapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia. J Comp Eff Res. 2020 Aug;9(12):849-860.  
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Studie MT103-205 
 
Metod 
 
MT103-205 är den pivotala studien av behandling med blinatumomab hos pediatriska patien-
ter11. Det var en enarmad, öppen, multicenter fas 1/2-studie vars syfte var att utvärdera säker-
het, farmakokinetik, rekommenderad dos och effekt av blinatumomab för behandling av R/R 
BCP-ALL hos patienter <18 år. Studien omfattade två faser (se figur 1): 
 

 Fas 1: en doseskaleringsdel för att bestämma rekommenderad dos samt en farmakoki-
netisk expansionsdel. 

 Fas 2: utvärdering av effekt och toxicitet vid den rekommenderade dosen. 

Samtliga patienter i MT103-205 genomgick två cykler med blinatumomab som induktionsbe-
handling. De som uppnådde komplett respons under dessa två första cykler kunde erhålla upp 
till tre ytterligare cykler som konsolideringsbehandling. 
 
Figur 1. MT103-205 studiedesign 

 
 
 
 

 
11 von Stackelberg A, Locatelli F, Zugmaier G, Handgretinger R, Trippett TM, Rizzari C, et al. Phase I/Phase II Study of Blina-
tumomab in Pediatric Patients with Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia. Journal of Clinical Oncology. 
2016;34(36):4381–9. 
 



 

8 
 

De viktigaste inklusionskritierna var följande: 
 

 <18 år vid inklusion i studien (2-17 år i fas 1) 
 BCP-ALL med >25% blaster i benmärgen 

o I andra eller senare hematologisk (d.v.s benmärgs-) relaps 
o I hematologisk relaps efter allo-HSCT 
o Refraktär mot andra behandlingar 

 Karnofsky performance status ≥50 % (patienter ≥ 16 år) eller Lansky performance 
status ≥ 50% (patienter < 16 år) 

För fas 2 i studien var det primära effektmåttet andelen patienter som erhöll komplett respons 
(CR) under de två första behandlingscyklerna. Sekundära effektmått inkluderade OS12 (total 
överlevnad), RFS13 (relapsfri överlevnad) och andelen patienter som genomgick alloHSCT efter 
behandling med blinatumomab. Exploratoriska effektmått var andelen patienter som upp-
nådde MRD-svar och komplett MRD-svar inom två behandlingscykler.  
 
Av de totalt 93 patienter som behandlades med blinatumomab i studiens båda faser erhöll 70 
patienter den rekommenderade dosen 5-15 g/m2/dag. Medianantalet fullbordade behand-
lingscykler var 1. Patientkarakteristika vid baslinjen redovisas i tabell 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Overall survival 
13 Relapse-free survival 
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Tabell 2. Baslinjekarakteristika i MT103-205 

 
 
 
 
Resultat 
 
Resultat för CR och MRD-svar är baserade på den primära analysen som utfördes ca 3 måna-
der efter att den sista patienten inkluderades. Dessa data är därför oförändrade i den slutgiltiga 
analysen. Data för OS, RFS och andel alloHSCT är baserade på den slutgiltiga analysen som 
skedde efter att den sista patienten genomgått 24 månaders uppföljning (studien avslutad 24 
maj 2016). 
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Av de 70 patienterna uppnådde 39% CR inom 2 cykler, varav nästan hälften CR med fullt åter-
ställande av perifera blodvärden (17%). I tabellen nedan (tabell 3) redovisas andel patienter 
med CR inklusive undergrupper med olika grad av normaliserade perifera blodvärden. 
 
Tabell 3. Andel patienter med CR efter behandling med blinatumomab i MT103-205 (FAS; full analysis set) 

 
 
Mediantiden för OS var 7,5 månader (95% KI 4,0-11,8 månader) baserat på en uppföljningstid 
om 23,8 månader i median. I figuren nedan (figur 2) redovisas Kaplan-Meierkurvan för OS. 
 
När patienter som genomgick alloHSCT efter behandling med blinatumomab censurerades vid 
tiden för HSCT i en känslighetsanalys observerade man ett liknande median-OS (6,5 måna-
der). Resultaten vad gäller OS påverkades således inte nämnvärt av HSCT efter baslinjen i stu-
dien. [------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------] 
 
 
Figur 2.  OS i patienter som erhöll den rekommenderade dosen14 

 
 

14 von Stackelberg 2016, fig 3C 

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

[-------] 
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Mediantiden för RFS bland de 27 patienter som uppnådde CR inom 2 cykler var 4,4 månader 
(95% KI 2,3-7,6 månader) baserat på en uppföljningstid (tid till censurering) om 23,1 månader 
i median. RFS var längre hos patienter med fullt återställande av perifera blodvärden (median 
8,1 månader) än hos patienter med inkomplett återställande av perifera blodvärden (median 
3,5 månader).  I figuren nedan (figur 3) redovisas Kaplan-Meierkurvan för RFS. 
 
Figur 3. RFS i patienter som uppnådde CR och som erhöll rekommenderad dos15 

 
 
Ungefär hälften av de 27 patienter som uppnådde CR inom 2 cykler uppnådde också MRD-
svar inom 2 cykler (52%, 95% KI 32%-71%). Samtliga av dessa hade komplett MRD-svar, d.v.s. 
inga detekterbara tumörceller i benmärgen). Median-RFS var längre hos patienter med kom-
plett MRD-svar (7,3 månader) än hos de utan komplett MRD-svar (1,9 månader). Figuren ne-
dan (figur 4) visar RFS för dessa två grupper. 
 
Figur 4. RFS i patienter som uppnådde CR uppdelat i patienter med och utan MRD-svar16 

 
 
Totalt 25 patienter (36%) bedömdes lämpliga för och genomgick alloHSCT efter behandling 
med blinatumomab. Detta inkluderade 11 av 27 patienter (41%) med CR.  
 
 
 

 
15 von Stackelberg 2016, fig 3A 
16 von Stackelberg 2016, fig 3B 
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Studien RIALTO (20130320) 
 
Metod 
 
RIALTO är en pågående, enarmad, öppen studie vars design redovisas i nedanstående figur 
(figur 5). 
 
Figur 5. Studiedesign i RIALTO 

 
 
Inklusionskriterierna var huvudsakligen desamma som i studien MT103-205 med ett antal un-
dantag inklusive nedanstående, vilket för RIALTO:s del innebar följande: 
 

 Tillät inklusion av patienter med < 25% blaster i benmärgen, inklusive sådana med < 
5% blaster om de hade MRD ≥ 1 x 10-3 (d.v.s. molekylär relaps); i studien MT103-205 
inkluderades endast patienter med ≥ 25% blaster. 

 Tillät inklusion av patienter som tidigare behandlats med blinatumomab utanför RI-
ALTO-studien om de inte var refraktära eller intoleranta mot behandlingen; i studien 
MT103-205 var tidigare behandling med blinatumomab ett exklusionskriterium. 

 Inkluderade patienter med ålder > 28 dagar och < 18 år; i studien MT103-205 inklu-
derades patienter med ålder 0 till < 18 år. 

 Inte krävde att patienter hade Karnofsky (≥16 års ålder) eller Lansky (< 16 års ålder) 
performance status om ≥ 50% som var fallet i MT103-205. 

Det primära effektmåttet i RIALTO var incidensen av treatment-emergent adverse events 
(TEAEs) och treatment-related adverse events (AEs). Sekundära effektmått inkluderade CR 
inom två cykler av behandling, RFS, OS, MRD-svar inom 2 cykler, och andel patienter som 
genomgick alloHSCT. 
 
Patienterna erhöll blinatumomab som en fyraveckors kontinuerlig intravenös infusion (cIV) 
följt av en tvåveckors behandlingsfri period.  Patienterna behandlades med 2 cykler av blina-
tumomab, och de som uppnådde CR inom dessa 2 cykler kunde erhålla upp till tre ytterligare 
cykler som konsolideringsbehandling. 
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Vid data cut-off för den analys som ingår i företagets ansökan och som är publicerad17  hade 
110 patienter inkluderats och erhållit behandling med blinatumomab. Nästan 90% av patien-
terna hade > 5% blaster i benmärgen, vilket indikerade att RIALTO inkluderade patienter med 
lägre sjukdomsbörda än MT103-205. Medianantal genomförda cykler var 1. Baslinjekarakteri-
stika för patienter i RIALTO visas i nedanstående tabell (tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Baslinjekarakteristika i RIALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Locatelli F, Zugmaier G, Mergen N, Bader P, Jeha S, Schlegel PG, et al. Blinatumomab in pediatric patients with relapsed/re-
fractory acute lymphoblastic leukemia: results of the RIALTO trial, an expanded access study. Blood Cancer J. 2020 Jul 
24;10(7):77. 
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Resultat 
 
Av de 98 patienterna med ≥ 5% blaster vid baslinjen uppnådde 58 (59%; 49-70%) CR inom två 
cyklers behandling (Tabell 5). Två tredjedelar av dessa patienter uppnådde CR med fullt åter-
ställande av perifera blodvärden (n=39; 67%). Av de 12 patienterna med < 5% blaster men med 
MRD  ≥ 10-3 vid baslinjen uppnådde 11 (92%; 95% KI 62-100%) CR18. 
 
Tabell 5. Andel patienter med CR inom de första 2 cyklerna i RIALTO (Ad hoc-analys) 

 
 
Av de 98 patienterna med ≥ 5% blaster vid baslinjen uppnådde 46 (47%; 95% KI 37-57%) 
MRD-svar inom två cyklers behandling. Av de 12 patienterna med < 5% blaster, men med MRD  
≥ 10-3 vid baslinjen, uppnådde 11 (92%) MRD-svar.  
 
För samtliga 110 patienter i studien var median-OS 13,1 månader (95% KI 10,2-21,3 månader) 
(figur 6). [--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------]För patien-
ter med MRD-svar (n=57) var median-OS signifikant längre, 21,3 månader (figur 7). 
 
Figur 6. OS i RIALTO 

 
 

18 Locatelli F, Zugmaier G, Mergen N, Bader P, Jeha S, Schlegel PG, et al. Blinatumomab in pediatric patients with relapsed/re-
fractory acute lymphoblastic leukemia: results of the RIALTO trial, an expanded access study. Blood Cancer J. 2020 Jul 
24;10(7):77. 
 

Del av tabellen har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Figur 7. OS i patienter som uppnådde CR uppdelat i patienter med och utan MRD-svar 

 
 
Hos patienterna som uppnådde CR inom två behandlingscykler var mediantiden för RFS 8,5 
månader (95% KI 3,4-NE månader), baserat på en medianuppföljningstid på 11,2 månader. 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------]  
 
 
Studien NEUF (20160441) 
 
Metod 
 
NEUF var en retrospektiv observationsstudie som syftade till att karakterisera patienter och 
utvärdera effekten av blinatumomab i Europa och Ryssland19. Den ingick inte i EMAs utvärde-
ring inför marknadsgodkännandet. Vuxna och pediatriska patienter med BCP-ALL som påbör-
jade behandling mellan januari 2014 och juni 2017 kunde inkluderas om de uppfyllde följande 
inklusionskriterier: 
 

 Fick inte ha behandlats med blinatumomab genom något annat ”blinatumomab ex-
panded access protocol” riktade till barn eller unga patienter med R/R BCP-ALL (RI-
ALTO). 

 Journaler var tillgängliga för extraktion av data. 

Pediatriska patienter med R/R Ph- BCP-ALL var en prespecificerad subgrupp i NEUF, och re-
sultaten nedan gäller denna grupp. 
 
Det primära effektmåttet var att utvärdera kliniska karakteristika och behandlingskarakteriska 
i en ”real-world setting”. Sekundära effektmått inkluderade MRD-svar i första cykeln respek-
tive de två första cyklerna av behandling med blinatumomab, sjukdomsfri överlevnad (disease-
free survival, DFS), OS, andel patienter som genomgick alloHSCT, mortaliteten 100 dagar efter 
alloHSCT, och blinatumomabanvändning. 
 
Totalt 72 pediatriska patienter med R/R Ph- BCP-ALL inkluderades i NEUF. Medianåldern var 
10,0 år och 60% var pojkar. Patientkarakteristika vid baslinjen framgår av tabellen nedan (ta-
bell 6).  
 
 

 
19 Poster vid Virtual 25th Congress of European Haematology Association, June 11-14, 2020. 
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Tabell 6. Baslinjekarakteristika i NEUF 

 

 
 
 
Resultat 
 
Andelen patienter med CR inom de två första cyklerna av behandling med blinatumomab var 
52,8% (38 av 72 patienter; 95% KI 40,7-64,7%). 35 patienter (48,6%) uppnådde CR med fullt 
återställande av perifera blodvärden. I tabellen nedan (tabell 7) redovisas andel patienter med 
CR inklusive undergrupper med olika grad av normaliserade perifera blodvärden. 
 
Tabell 7. Andel patienter med CR inom de första 2 cyklerna i NEUF 

 
Antalet patienter som uppnådde CR inom de två första cyklerna av behandling och som hade 
evaluerbar MRD var 31. Av dessa uppnådde 25 patienter (86,2%; 95% KI 68,3-96,1) molekylärt 
svar (icke-kvantifierbar MRD <10-4). Av dessa hade 17 patienter ett ännu djupare svar med 

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

 

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

[------------------------] 
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ingen detekterbar MRD då en metod med en minsta sensitivitet om≥ 1 x 10-4 användes för 
detektering av tumörceller i benmärgen. 
Mediantiden för RFS var 5,4 månader (interkvartilintervall 1,7-NE månader) med 21 händelser  
(död eller relaps) som inträffade hos de 38 patienter som uppnådde CR (medianuppföljnings-
tid 14,4 månader). 
 
Mediantiden för OS 8,2 månader (interkvartilintervall 4,6-NE månader) med 39 händelser 
(död) som inträffade hos de 72 pediatriska patienterna (medianuppföljningstid 15,3 månader; 
interkvartilintervall 9,8-22,2 månader). Kaplan-Meierestimatet för sannolikhet för överlevnad 
var 31% vid 24 månader.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------]  
 
Biverkningar  
 
Fokus för EMA:s säkerhetsutvärdering var de 70 patienter som erhöll den rekommenderade 
dosen i den pivotala studien MT103-205. För samtliga patienter rapporterades minst en bi-
verkning, och 56% hade en allvarlig biverkning. Andelen allvarliga biverkningar och andelen 
biverkningar som ledde till att behandlingen avslutades, och som bedömdes av prövaren vara 
potentiellt relaterade till behandlingen, var [---]  respektive [---] (tabell 8). Ingen patient hade 
en behandlingsrelaterad dödlig biverkning. 
 
 
Tabell 8. Sammanställning över biverkningar TEAEs20) i patienter som erhöll blinatumomab i båda faserna 
i MT103-205 (FAS, full analysis set) 

 
 
Produktresumén hänvisar också till resultaten från studien MT103-205 vad gäller den pedia-
triska populationen. Enligt produktresumén var de vanligaste rapporterade allvarliga biverk-
ningarna pyrexi (11,4 %), neutropen feber (11,4 %), cytokinfrisättningssyndrom 
(5,7%), sepsis (4,3 %), enhetsrelaterad infektion (4,3 %), överdosering (4,3 %), konvulsioner 
(2,9 %), andningssvikt (2,9 %), hypoxi (2,9%), lunginflammation (2,9 %) och multiorgansvikt 
(2,9 %). 
 
Biverkningarna för BLINCYTO-behandlade pediatriska patienter var av liknande typ som de 
som ses för vuxna patienter. Biverkningar som observerades oftare (≥ 10 % skillnad) hos den 

 
20 Treatment-emergent adverse event 

Del av tabellen har be-
lagts med sekretess med 
stöd av 30 kap 23 § of-
fentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) 

 

[---------------] 
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pediatriska populationen jämfört med den vuxna populationen var anemi, trombocyto-
peni, leukopeni, pyrexi, infusionsrelaterade reaktioner, viktökning och hypertoni. 
 
Typen och frekvensen av biverkningar var liknande i olika pediatriska undergrupper (kön, ål-
der, geografisk region). 
 
 
EMA:s diskussion om studien MT103-205 
 
EMA konstaterar att patienterna i studien var i ett avancerat stadium av sjukdomen med 
mycket dålig prognos. 
 
EMA skriver i sin utvärdering att möjlighet till alloHSCT baserat på CR och MRD-svar är ett 
viktigt utfallsmått vid utvärderingen av blinatumomab vid andra (eller senare) relaps. 
 
Vidare skriver EMA med hänvisning till resultat vad gäller CR i subpopulationer med mycket 
dålig prognos (relaps efter alloHSCT, refraktär ALL, barn yngre än 2 år) att dessa resultat är 
imponerande, särskilt i denna avancerade pediatriska ALL med särskilt dålig prognos och få 
effektiva standardbehandlingsalternativ. EMA finner det uppmuntrande att i denna grupp 
med avancerad sjukdom (57% hade redan genomgått alloHSCT) så många som 36% kunde 
genomgå alloHSCT. De konstaterar dock att mortaliteten 100 dagar efter alloHSCT var så hög 
som 25%, och att överlevnaden efter alloHSCT inte förbättrades jämfört med studiepopulat-
ionen i stort. 
 
I stycket om osäkerheter skriver EMA: ”även om en imponerande andel CR snabbt uppnåddes 
(< 2 cykler av Blincyto) och en hög andel alloHSCT genomfördes i tungt behandlade barn, så 
är vinsten vad gäller OS av alloHSCT efter induktion med Blincyto inte känd”. 
 
EMA:s sammanfattning av balansen mellan effekt och risker lyder: ”Med tanke på det stora 
och brådskande behovet hos pediatriska patienter med långt framskriden och aggressiv ALL, 
en stark och snabb anti-leukemisk effekt av Blincyto tillsammans med en hög andel alloHSCT 
observerad i tungt behandlade barn, så representerar Blincyto med sin nya verkningsmekan-
ism ett relevant terapeutiskt intresse för pediatrisk R/R ALL. Nytta/risk-balansen anses ac-
ceptabel”. 
 
Vid tiden då företaget ansökte om marknadsgodkännande hade bara 20 patienter inkluderats 
i RIALTO, varför de preliminära resultaten från den studien inte diskuterades i EMA:s utvär-
dering. 
 
 
TLV:s diskussion 
 
De viktigaste resultaten i den pivotala, enarmade studien MT103-205 var följande: 39% av pa-
tienterna uppnådde CR inom två behandlingscykler, median relapsfri överlevnad var 4,4 må-
nader, median OS var 7,5 månader samt att 52% av patienter med CR uppnådde MRD-svar.  
 
TLV bedömer, efter konsultation med TLV:s kliniska expert, att patienterna i studien är repre-
sentativa för de som kan bli aktuella för behandling med Blincyto i Sverige 
 
TLV instämmer, efter konsultation med den kliniska experten, i vad EMA skriver om att möj-
ligheten till alloHSCT är ett viktigt utfallsmått.  TLV:s kliniska expert kommenterar att Blincyto 
betraktas som en överbryggande behandling, som syftar till att möjliggöra för patienter att ge-
nomgå transplantation. Angående värdet av MRD-negativitet skriver experten att ”från andra 
studier vet vi dock, att MRD negativt status är gynnsam både för patienter som transplanteras 
och för patienter som inte kan/vill bli transplanterade.” 
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Data från studien MT103-205 visar dock att det inte föreligger någon vinst vad gäller totalö-
verlevnad efter alloHSCT jämfört med studiepopulationen i stort. TLV:s kliniska expert ställer 
sig oförstående till den höga mortaliteten (25%) 100 dagar post allHSCT. Han nämner i sam-
manhanget att i RIALTO-studien estimerades dag +100 transplantationsrelaterad mortalitet 
till 4,5%, och framför att en gynnsam effekt av transplantation var ganska uppenbar i den stu-
dien. Patienterna i RIALTO-studien hade dock en lägre tumörbörda, vilket torde påverka ef-
fekten av behandlingen (se diskussionen om jämförelser med registerdata). 
 
 

 Komparativ effekt 

 
Studien MT103-205 jämfört med registerdata 
 
Metod 
 
Den pivotala studien MT103-205 var enarmad, eftersom det inte bedömdes lämpligt eller 
etiskt att göra en randomiserad studie med en aktiv kontrollarm bestående av konventionell 
behandling. Företaget har inte kunnat identifiera några kliniska studier baserade på motsva-
rande patientpopulation som i MT103-205. Man har därför låtit genomföra två retrospektiva 
studier baserade på historiskt jämförelsematerial. På detta sätt erhölls individdata för patien-
ter med liknande karakteristika som de i MT103-205, och som erhöll kemoterapikombinat-
ioner enligt lokal standard-of-care (SOC). 
 

 Studien 20140228 var en retrospektiv studie av pediatriska patienter med R/R BCP-
ALL i samarbete med the Therapeutic Advances in Childhood Leukaemia & 
Lymphoma (TACL) consortium. Den baserades på data från 23 centra i USA, Kanada 
och Australien. Totalt 173 patienter behandlade åren 2005-2013 inkluderades (De 12 
patienter som var Ph+ uteslöts ur analysen nedan). 

 Studien 20120299 var en retrospektiv poolad analys av data från pediatriska patienter 
med R/R BCP-ALL från tre centra i Europa (Tyskland, Österrike och Italien). Totalt 
198 patienter behandlade åren 2005-2012 inkluderades. 

För att kunna jämföra OS och andelen patienter med CR mellan MT103-205 (behandling med 
blinatumomab) och de historiska studierna (behandling med SOC kemoterapi) genomfördes 
en propensity score analysis. På detta sätt viktas resultaten om så att man uppnår en balans 
mellan patientpopulationerna med avseende på kovariater vid baslinjen som kan utgöra pro-
gnostiska faktorer. I analysen inkluderades en kohort om 359 patienter från de historiska jäm-
förelsestudierna och en kohort om 68 patienter från MT103-205 (av de 70 patienterna i 
MT103-205 som behandlades med den rekommenderade dosen var 2 Ph+ och uteslöts från 
jämförelsen med de historiska kontrollerna). Man använde inverse probability of treatment 
weighting (IPTW) med hänvisning till att OS var det primära effektmåttet i den aktuella ana-
lysen, och att kohorterna var små. Vid analysen användes icke stabiliserad IPTW med ATT21-
justering (data från långtidsuppföljning av MT103-205 år 2018). 
 
Viktiga prognostiska faktorer, inklusive patient- och sjukdomskarakteristika såväl som tidi-
gare behandlingar, inkluderades som kovariater i propensity score analysis. Kovariater inklu-
derade följande: 
 

 Tid sedan senast föregående behandling eller HSCT (månader) 
 Andel blaster i benmärgen före behandlingsstart i studien (< 50%, ≥ 50%) 
 Ålder vid tiden för behandling i studien ”qualifying salvage therapy” 
 Kön (man, kvinna) 

 
21 Average effect of treatment on patients who received treatment 
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 Region (USA-Kanada-Australien, EU) 
 Föregående HSCT (ja, nej) 
 Antal föregående behandlingslinjer med ”salvage therapy” (0, 1, 2, >2) 
 Refraktär mot tidigare behandling (ja, nej) 
 MLL translokation (ja, nej, okänt/saknas) 

 
Resultat  
 
Resultaten från propensity score analysis visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 
blinatumomab och SOC vad gäller OS [-------------------------------] (Tabell X). Viktade Kaplan-
Meier-estimat av median-OS var [--------------------------------------------------] för patienter be-
handlade med blinatumomab jämfört med [---------------------------------------------] för patien-
ter behandlade med SOC. 
 
Andelen patienter som uppnådde CR (inklusive inkomplett återställande av perifera blodvär-
den) var numeriskt högre i gruppen som behandlats med SOC, men skillnaden var inte statist-
iskt säkerställd. Däremot var andelen patienter som uppnådde CR med fullständigt 
återställande av perifera blodvärden statistiskt signifikant högre i blinatumomab-gruppen än 
i SOC-gruppen ([---] vs. [---] oddskvot [---]) (Tabell 9). 
 
Tabell 9. Sammanfattning av resultaten från propensity score analysis i företagets underlag 

 
 
Resultaten ovan skiljer sig något från de som ingick i EPAR (EMA:s bedömningsrapport för 
marknadsgodkännandet), dock inte i något avgörande avseende. Vid tidpunkten för ansökan 
till EMA användes data från en tidigare data cut-off. I propensity score analysis användes en 
något annorlunda metodik (stabiliserad IPTW med ATE22-justering). De resultat som redovi-
sades i EPAR visade på tendenser till fördel för blinatumomab vad gäller OS och CR med fullt 
återställande av perifera blodvärden, och en tendens till fördel för SOC med avseende på CR 
totalt (tabell 10). 
 
 
 
 
 
 

 
22 Average treatment effect 

Tabellen har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Tabell 10. Sammanfattning av resultaten från propensity score analysis i EPAR (primary analysis set) 

 
 
 
EMA:s diskussion om studien MT103-205 jämfört med registerdata 
 
Angående det historiska kontrollmaterialet skriver EMA att givet hur sällsynt R/R ALL är re-
presenterar de historiska data från studierna 20120299 och 20140228 två av de större pedia-
triska studierna. Man konstaterar att det råder påtagliga skillnader vad gäller viktiga 
prognostiska faktorer jämfört med den pivotala studien MT103-205. EMA bedömer att det låga 
patientantalet och den påtagliga heterogeniteten som observerades begränsar möjligheten att 
fullt ut justera för dessa skillnader i prognostiska faktorer mellan de historiska komparator-
studierna och studien MT103-205. 
 
I sin slutsats avseende OS och CR skriver EMA att ingen säker konklusion kan dras från dessa 
jämförelser. 
 
 
 
 
Stödjande studier 
 
Utöver de tidigare redovisade enarmade studierna RIALTO och NEUF anför företaget ytterli-
gare några studier som stöd för Blincytos effekt vid R/R ALL. I nedanstående tabell (tabell 11) 
redovisas de viktigaste karakteristika och effektmått (CR, MRD-negativitet och OS) för studi-
erna i fråga. Två av dem är randomiserade kontrollerade studier. De två visar en statistiskt 
signifikant förlängning av OS efter behandling med blinatumomab jämfört med kemoterapi: 
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 TOWER, en fas III-studie av vuxna med indikation i övrigt i princip identisk med den i 
MT103-205 där blinatumomab jämförts med kemoterapi (SOC)23. 

 20120215, en pågående fas III-studie av barn med första relaps där blinatumomab jäm-
förts med kemoterapi (SOC)24. 
 

 
Tabell 11. Översikt över kliniska studier och stödjande studier 

Studie CR Varav MRD-
neg§ 

mOS (mån) 

MT103-205 
Fas I/II, enarmad, registreringsstudie 

 
39% 

 
52% 

Totalt:      7,5 mån 
[--------] 
[--------] 
 

RIALTO 
Fas II, enarmad 

63% 83% MRDneg: 21,3 mån 
MRDpos: 14,1 mån 
 

NEUF 
Registerstudie, enarmad 

53% 86% MRDneg*: 22,2 mån 
MRDpos: --saknas— 
 

TOWER 
Fas III, RCT, vuxna  
Blincyto vs kemoterapi (SOC) 
 

B:      44% 
SOC: 24% 

B:      76% 
SOC: 48% 

Blincyto:   7,7 mån 
SOC:        4,0 mån 
OS HR 0,71 
(95% KI 0,55-0,93) 
 

BLAST 
Fas II, enarmad, vuxna 
 

 80% MRDneg: NR  
(95% KI 29,5-NR) 
MRDpos: 14,4 mån 
(95% KI 3,8-32,3) 
 

20120215 
Fas III, RCT, pågående, barn, första relaps 
Blincyto vs kemoterapi (SOC) 
 

 B:      93% 
SOC: 24% 

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

*Efter två cykler 
[------------------------------------] 
[-------------------------------------------------------] 
§ avser andel av samtliga patienter när data saknas i kolumnen för CR. 
RCT = randomised controlled trial, CR = complete response, mOS median overall survival, MRD = minimal residual 
disease, MRDneg = MRD negative, MRDpos = MRD positive SOC = standard of care 
 
 
Angående studien TOWER argumenterar företaget att det är det djupa behandlingssvaret efter 
blinatumomab, och inte genomförd alloHSCT, som driver överlevnadsvinsten. En fördjupad 
analys av TOWER visade att för de patienter som uppnådde ett djupt behandlingssvar såg man 
inget påvisbart ökat värde av transplantation25. En liknande djupanalys av BLAST visade att 
MRD-negativt djupt behandlingssvar gav en signifikant ökad överlevnad jämfört med MRD-
positivet även för de patienter som inte transplanterades26.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 

 
23 Kantarjian H, Stein A, Gökbuget N, Fielding AK, Schuh AC, Ribera J-M, et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Ad-
vanced Acute Lymphoblastic Leukemia. The New England Journal of Medicine. 2017;376(9):836–47. 
24 Locatelli F, Zugmaier G, Rizzari C, et al. Effect of Blinatumomab vs Chemotherapy on Event-Free Survival Among Children 
With High-risk First-Relapse B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(9):843–854.  
25 Jabbour EJ, Gökbuget N, Kantarjian HM, Thomas X, Larson RA, Yoon SS, et al. Transplantation in adults with relapsed/re-
fractory acute lymphoblastic leukemia who are treated with blinatumomab from a phase 3 study. Cancer. 2019 Dec 1;125(23):4181-
4192. 
26 Gökbuget N, Zugmaier G, Dombret H, Stein A, Bonifacio M, Graux C, et al. Curative outcomes following blinatumomab in 
adults with minimal residual disease B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Leuk Lymphoma. 2020 Nov;61(11):2665-
2673. 
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[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------]. Patienterna randomiserades inte vid tidpunkten för recidi-
vet. Analyserna (justerade efter prognostiska kovariater) visar att patienter som fick blina-
tumomab som tredje linjens behandling hade längre överlevnad med uppskattade [------------
-----------------------------------------------------------------------------. Företaget anför resultaten 
som ytterligare stödjande bevis som antyder en överlevnadsfördel för blinatumomab. 
 
 
 
Sammanfattning av företagets argumentation 
 
Eftersom randomiserade fas III-studier i pediatrisk population saknas menar företaget att 
hänsyn bör tas till ytterligare data från de stödjande studier som redovisades i föregående 
stycke. Företaget sammanfattar sina argument som följer: ”Alla tillgängliga data pekar åt 
samma håll för såväl pediatriska som vuxna patienter. Ett djupt behandlingssvar är avgörande 
för prognosen. Eftersom blinatumomab ger möjlighet till en hög andel patienter med djupa 
svar (EPAR) är det därmed rimligt att anta att behandling med blinatumomab inför transplan-
tation leder till minskad transplantationsrelaterad mortalitet, minskad återfallsrisk, längre 
överlevnad för såväl de som transplanteras som de som inte gör det och ökad andel patienter 
som uppnår bot”. 
 
 
Komparativ säkerhet 
 
Eftersom MT103-205 var en enarmad studie hämtas information om komparativ säkerhet från 
två andra studier om R/R ALL; en med barn i första relaps och en med vuxna patienter. 
 
Studien 20120215 var en randomiserad kontrollerad fas III-studie av barn med första relaps 
där blinatumomab jämförts med kemoterapi (SOC)27. För effektmått, se stycket om stödjande 
bevisning. 
 
I gruppen som behandlades med blinatumomab var frekvensen av allvarliga incidenter 
(serious adverse events) 24,1% jämfört med 43,1% i gruppen som behandlades med kemote-
rapi. Incidensen av incidenter av grad 3 eller högre var 57,4% för blinatumomab och 82,4% för 
kemoterapi. Incidensen av hematologiska toxiciteter, inklusive febril neutropeni, var lägre i 
blinatumomabgruppen.  
 
Studien TOWER var en randomiserad kontrollerad fas III-studie av vuxna med indikation i 
princip identisk med den i MT103-205 där blinatumomab jämförts med kemoterapi (SOC)28. 
För effektmått, se stycket om stödjande bevisning. 
 
Eftersom exponeringen för behandling skilde sig mellan studiens båda armar gjordes en analys 
där man justerade för detta, och rapporterade frekvensen incidenter som exposure-adjusted 
event rates (EAERs) för blinatumomab jämfört med SOC29. Patienterna erhöll i median två 
cykler av blinatumomab jämfört med en cykel av SOC. Efter justering för tid på behandling var 
totala EAER av grad ≥3 signifikant lägre för blinatumomab jämfört med SOC (10,73 vs 45,27 
incidenter per patientår, p<0,001), vilket även var fallet för incidenter av kliniskt intresse, in-
klusive infektioner (1,63 vs 6,49 incidenter per patientår, p<0,001; cytopenier (3,64 vs 20,07 

 
27 Locatelli F, Zugmaier G, Rizzari C, et al. Effect of Blinatumomab vs Chemotherapy on Event-Free Survival Among Children 
With High-risk First-Relapse B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(9):843–854.  
28 Kantarjian H, Stein A, Gökbuget N, Fielding AK, Schuh AC, Ribera J-M, et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Ad-
vanced Acute Lymphoblastic Leukemia. The New England Journal of Medicine. 2017;376(9):836–47. 
29 Stein AS, Larson RA, Schuh AC, Stevenson W, Lech-Maranda E, Tran Q, et al. Exposure-adjusted adverse events comparing 
blinatumomab with chemotherapy in advanced acute lymphoblastic leukemia. Blood Adv. 2018 Jul 10;2(13):1522-1531. 



 

24 
 

incidenter per patientår, p<0,001 och neurologiska incidenter (0,38 vs 0,95 incidenter per 
patientår, p=0,008). EAER för grad ≥ 3 cytokinfrisättningssyndrom var högre för blinatumo-
mab än för SOC (0,16 vs 0 incidenter per patientår, p=0,038).  
 
 
Nyttovikter 
 
Insamling av data kring hälsorelaterad livskvalitet ingick inte i MT103-205. Information om 
nyttovikter hämtas därför från studien TOWER, en randomiserad kontrollerad fas III-studie 
av vuxna där blinatumomab jämförts med kemoterapi (SOC) (se föregående stycke). 
 
Det cancerspecifika livskvalitetsmåttet EORTC QLQ-C30 användes. Patienterna som behand-
lades med blinatumomab uppgav bättre hälsorelaterad livskvalitet efter behandling över samt-
liga underskalor i QLQ-C30 än patienter som behandlades med kemoterapi. Hasardkvoterna 
för tid till försämring (TTD; time to deterioration) med ≥10 poäng från baslinjen i hälsorelate-
rad livskvalitet eller död varierade från 0,42 till 0,81 till fördel för blinatumomab, med den 
övre gränsen för 95% konfidensintervall <1,0 för samtliga mått, utom sömnlöshet, social funkt-
ion och finansiella svårigheter30. Författarna bedömde att biverkningsprofilen kan ha bidragit 
till blinatumomabs fördel vad gäller hälsorelaterad livskvalitet, eftersom de två vanligaste in-
cidenterna av grad ≥ 3 i båda grupperna, neutropeni och infektion, var mindre förekommande 
i blinatumomabgruppen jämfört med kemoterapigruppen.  
 
 
TLV:s diskussion 
 
I jämförelsen av behandlingseffekt av blinatumomab med SOC kemoterapi (från historiska 
kontroller) ses ingen statistiskt signifikant skillnad vad gäller OS, även om en svag trend till 
fördel för blinatumomab kan anas (OS HR [----]). De numerära skillnader som observerades 
var små. Efter två år var total överlevnad enligt den indirekta jämförelsen [-] procent för pati-
enter behandlade med blinatumomab och [---] procent för patienter behandlade med SOC ke-
moterapi. 
 
Vad gäller CR ses en tendens till bättre svar med SOC. En statistiskt signifikant skillnad till 
fördel för blinatumomab påvisas för CR med fullt återställande av perifera blodvärden ([--]% 
vs [--]%.).  TLV finner denna diskrepans svårtolkad. 
 
Resultaten överensstämmer i huvuddrag med motsvarande analys som ingick i EMA:s utvär-
dering, då inga signifikanta skillnader påvisades. De data som ingår i den aktuella utvärde-
ringen bygger på en långtidsuppföljning av den pivotala studien med OS-data fram till 24 
månader inkluderade, jämfört med EMA:s utvärdering då endast OS-data till 6 månader var 
tillgängliga. Dessutom skiljer sig detaljer i utförandet av propensity score analysis. TLV bedö-
mer att företaget för fram rimliga argument till att tillvägagångssättet i det aktuella underlaget 
är det mest lämpliga. Den statistiska metoden propensity score analysis är etablerad och har 
tidigare använts i HTA-sammanhang31 och av EMA för utvärdering av behandling vid ALL32. 
 
I studien MT103-205 redovisas hur många patienter som uppnår MRD-negativitet, men mot-
svarande data finns inte i registerstudierna (historiska kontroller). Även i övrigt är data avse-
ende MRD-negativitet vid behandling av pediatriska patienter (R/R B-ALL) med CEC (SOC 
kemoterapi) mycket begränsade. Företaget har hittat två små fas II-studier där patienterna i 

 
30 Topp MS, Zimmerman Z, Cannell P, Dombret H, Maertens J, Stein A, et al. Health-related quality of life in adults with re-

lapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia treated with blinatumomab. Blood. 2018 Jun 28;131(26):2906-2914.  
31 Scottish Medicines Consortium (SMC). Blinatumomab (Blincyto) for the treatment of adults with Philadelphia chromosome 
negative relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia (SMC ID: 1145/16). Detailed advice document. Report 
date: 13 June 2016. Available from: blinatumomab (Blincyto) (scottishmedicines.org.uk) 
32 EMA, European Medicines Agency. Blincyto European Public Assessment Report. Report date: 24 September 2015. 
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jämförelse med MT103-205/RIALTO/NEUF var mindre tungt förbehandlade och i tidigare 
stadier av relaps33, 34. De torde därför ha haft ett mer fördelaktigt utgångsläge än patienterna i 
MT103-205/RIALTO/NEUF. Detta till trots sågs vad som företaget menar är en anmärknings-
värt lägre grad av MRD-negativitet i CEC-studierna. Företaget menar därför att det är rimligt 
att anta att behandling med Blincyto i stället för CEC (SOC kemoterapi) genererar väsentligt 
djupare behandlingssvar och därmed en längre överlevnad. Företaget påpekar dock att det inte 
är korrekt att göra direkta jämförelser mellan CEC-studierna och MT103-205/RIALTO/NEUF.  
 
Resultaten vad gäller CR, OS och MRD-svar efter behandling med blinatumomab är bättre i de 
stödjande studierna RIALTO och NEUF än i den pivotala studien. Detta kan troligen förklaras 
med att patienterna i RIALTO och NEUF hade en lägre tumörbörda, vilket bekräftas av TLV:s 
kliniska expert. Trots skillnader i tumörbörda bedömer TLV:s kliniska expert att patienterna i 
såväl MT103-205, RIALTO som NEUF är representativa för de som kan bli aktuella för be-
handling med Blincyto i Sverige.  
 
TLV finner det svårt att inom ramen för den aktuella utvärderingen bedöma värdet av de enar-
made studierna RIALTO och NEUF. Patienterna i dessa studier har inte lika hög tumörbörda 
som i MT103-205, vilket är den rimligaste förklaringen till att de har bättre resultat vad gäller 
OS (och MRD-negativitet) än MT103-205. Vi har inget kontrollmaterial där patienter av mot-
svarande sjukdomsgrad behandlats med SOC att indirekt jämföra dessa enarmade studier 
med. 
 
I den randomiserade kontrollerade fas III-studien TOWER av R/R ALL i vuxna, där blina-
tumomab jämfördes med kemoterapi och befanns ha en statistiskt säkerställd fördel med av-
seende på total överlevnad, observerades i princip samma median-OS som i MT103-205, 7,7 
månader respektive 7,5 månader. Andelen patienter med MRD-negativitet var dock lägre i 
MT103-205. Anledningen till detta är inte klar. Företaget tror att det delvis beror på att barnen 
var sjukare, och tidigare fått tuffare behandling, jämfört med de vuxna i TOWER. EMA:s expert 
hade svårt att dra slutsatser om MRD-neg i barn jämfört med vuxna. Ett observandum är att 
blinatumomab gav bättre resultat vad gäller OS när det användes efter första eller andra relaps, 
men inte i senare linjer. 
 
[------------------------------------------------] fas III-studien av barn med första relaps av ALL 
(20120215) [-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------]. Relevansen av detta för den indikation som är aktuell i denna utvärdering är 
dock osäker. [----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
De allra flesta studier som utvärderat värdet av MRD som prognosindikator gäller nydiagnos-
tiserade patienter. Företaget hänvisar till en metaanalys av 39 studier med nära 14 000 pati-
enter, men samtliga dessa gäller MRD-svar efter induktionsbehandling35. Det finns få studier 
om MRD i R/R ALL och de flesta som finns handlar om första relaps36. En studie visade att 
MRD-negativitet var av värde som prognosmarkör bara efter första relaps, inte efter andra 

 
33 Hijiya N, Thomson B, Isakoff MS, Silverman LB, Steinherz PG, Borowitz MJ, et al. Phase 2 trial of clofarabine in combination 
with etoposide and cyclophosphamide in pediatric patients with refractory or relapsed acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2011 
Dec 1;118(23):6043-9. 
34 Miano M, Pistorio A, Putti MC, Dufour C, Messina C, Barisone E, et al. Clofarabine, cyclophosphamide and etoposide for the 

treatment of relapsed or resistant acute leukemia in pediatric patients. Leuk Lymphoma. 2012 Sep;53(9):1693-8.  
35 Berry DA, Zhou S, Higley H, Mukundan L, Fu S, Reaman GH, et al. Association of Minimal Residual Disease With Clinical 
Outcome in Pediatric and Adult Acute Lymphoblastic Leukemia: A Meta-analysis. JAMA Oncology. 2017;3(7):e170580–e170580. 
36 Short NJ, Jabbour E. Minimal Residual Disease in Acute Lymphoblastic Leukemia: How to Recognize and Treat It. Current 
Oncology Reports. 2017;19(1):1–8. 
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relaps37. Resultaten av den studien bör dock tolkas med viss försiktighet på grund av det be-
gränsade patientunderlaget och att en tredjedel av patienterna i första relaps var refraktära 
eller tidigare transplanterade, d.v.s. liknar de som den aktuella utvärderingen gäller. 
 
De stödjande studierna som företaget hänvisar till visar visserligen på ett samband mellan 
MRD-negativitet och förlängd överlevnad, men det behöver inte nödvändigtvis vara lika starkt 
som det som påvisades i metaanalysen av första linjens kemoterapibehandling28. En annan 
behandling kan tänkas ha en annan relation mellan MRD och OS. MRD har inte etablerats som 
surrogatmarkör för OS. 
 
EMA skriver visserligen i sin utvärdering att ”möjlighet till alloHSCT baserat på CR och MRD-
svar är ett viktigt utfallsmått vid utvärderingen av blinatumomab vid andra (eller senare) 
relaps”. Men i EPAR står i övrigt mycket lite om värdet av MRD-negativitet. Såväl i stycket om 
klinisk effekt som nytta/risk-balans är det andelen CR, durationen av CR som möjliggör HSCT 
och andel som genomgår allo-HSCT som diskuteras.  
 
Eftersom MT103-205 var en enarmad studie hämtades information om komparativ säkerhet 
från två andra studier om R/R ALL; en med barn i första relaps och en med vuxna patienter. 
Dessa var randomiserade kontrollerade fas III-studier där blinatumomab jämfördes med ke-
moterapi. I båda fallen befanns blinatumomab ha en mer fördelaktig biverkningsprofil. 
 
Uppgifter om hälsorelaterad livskvalitet erhölls också från den ovan nämnda fas III-studien i 
vuxna, och visade en signifikant skillnad till blinatumomabs fördel. 
 
 
TLV:s bedömning:  
 
Det föreligger inte någon statistiskt signifikant skillnad vad gäller OS efter behandling med 
blinatumomab jämfört med SOC kemoterapi.  
 
Två stödjande randomiserade kliniska studier (i en tidigare behandlingslinje i barn, respektive 
i vuxna i samma indikation som den aktuella) har visat [--------------------------------------------
---------------] som skulle kunna stödja ett antagande om en mindre OS-fördel för blinatumo-
mab jämfört med SOC även i den aktuella indikationen. 
 
Att viss osäkerhet råder vad gäller värdet av MRD-svar som prognosindikator i R/R ALL (sär-
skilt i andra eller senare relaps) bidrar också till att argumenten för att djupa svar i de aktuella 
studierna leder till förlängd total överlevnad mister en del av sin tyngd. 
 

  

 
37 Jabbour E, Short NJ, Jorgensen JL, Yilmaz M, Ravandi F, Wang SA, et al. Differential impact of minimal residual disease 
negativity according to the salvage status in patients with relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia. Cancer. 2017 

Jan 1;123(2):294-302.  
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2 Hälsoekonomi  
För att utreda kostnadseffektiviteten vid behandling med Blincyto har företaget gjort en kost-
nads-nyttoanalys. I en hälsoekonomisk modell jämförs Blincyto med sviktkombinationsbe-
handling i form av klofarabin, etoposid och cyklofosfamid (CEC) vid den aktuella indikationen. 
 
Den hälsoekonomiska modellen är utformad så att patienterna befinner sig i ett initalt behand-
lingsstadium i tolv veckor, förutsatt att de inte avlider under den tiden. Beroende på om pati-
enten svarar på behandling eller inte hamnar patienten i tillståndet respons eller refraktär. 
Valet av tidpunkten 12 veckor beror på att patienterna utvärderades för respons efter 12 veckor 
i studien MT103-205. Patienter som responderar på behandling kan därefter uppleva relaps. 
Patienter kan i alla skeden avlida. Om de inte har avlidit fem år från behandlingsstart antas de 
vara botade, även om de var refraktära mot behandling eller har relapsat. 
 
Figur 8. Företagets hälsoekonomiska modell 
 

 
 
Vid behandlingsstart är patienternas genomsnittsålder 8,2 år och genomsnittlig vikt 26 kg. 
Tidshorisonten i modellen har ett livstidsperspektiv eller som längst att patienten lever tills 
den blir 88 år. 

2.1 Effektmått 

 Klinisk effekt 

De kliniska effektmått som används i den hälsoekonomiska modellen är total överlevnad (OS) 
och händelsefri överlevnad (EFS). Effektdata för patienter som behandlats med Blincyto utgår 
från studien MT103-205.  
 
För att råda bot på problemet att studie MT103-205 var enkelarmad skapar företaget en jäm-
förelsearm genom den indirekta jämförelsen med metoden propensity score. Effektdata för 
CEC hämtar företaget från två retrospektiva RWD-studier, så kallade historiska kontroller, 
med patientdata från 2005-2013 (n=359). Företaget uppger att de inte hittade någon klinisk 
studie för CEC med liknande patientpopulation som i MT103-205 och att CEC mer är att be-
trakta som en representant för den mångfald av standardbehandlingar som finns. 
 
OS och komplett respons (CR med fullt återställande av perifera blodvärden) från den tidigare 
beskrivna propensity score-analysen är de effektmått som jämförs kovariatjusterat mellan be-
handlingarna. Endast resultatet för CR med fullt återställande av perifera blodvärden är 



 

28 
 

statistiskt signifikant. För OS används det numerära värdet på hasardkvoten till Blincytos för-
del i modellen. 
 
Kaplan-Meier-data från den indirekta jämförelsen framgår av figur 8 och av figur 9 nedan. 
Blincytoarmen är ojusterad medan historiska kontrollarmen är IPW-justerad. Den ojusterade 
historiska kontrollarmen är snarlik den justerade. Företaget har utgått från den extrapole-
ringsmodell som hade bäst statistisk passform sammantaget med de båda behandlingarnas 
OS-kurvor (Gompertzfördelning). Det antas att hasarderna är proportionella mellan behand-
lingsarmarna i fem år. Därefter antas alla som fortfarande lever vara botade, men att de har en 
mortalitet som är 21 gånger högre än normalbefolkningen i samma ålder. Den sistnämnda re-
lationen härstammar från TLV:s utvärdering av Kymriah vid samma indikation.38 Bot innebär 
vidare att de inte kan få en icke-fatal händelse. Den modellerade andelen av patienter som 
lever vid år 5 är [-----] procent i Blincytoarmen och [------] procent för jämförelsealternativet.  
 
 
Figur 9. OS i företagets modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen utgår från att andelen responders är högre i Blincytoarmen i enlighet med resultaten 
avseende CR med fullt återställande av perifera blodvärden från företagets indirekta jämfö-
relse ([-]% vs [-]%). Vid modellering av händelsefri överlevnad (EFS) har företaget för Blincyto 
extrapolerat data från MT103-205 med den statistiska fördelning som gav bäst statistisk pass-
form enligt BIC.39 Företaget bedömer att EFS-data för de historiska kontrollerna inte håller 
tillräcklig kvalitet och jämförbarhet med data från MT103-205. Därför har antagandet gjorts 
att responders bland historiska kontroller har samma hasard för händelse som responders i 
Blincytoarmen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Dnr 50/2018, 1105/2019 
39 Bayesian information criterion 

Figuren har belagts med sekretess med stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Figur 10. EFS från företagets indirekta jämförelse och extrapolering 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLV:s diskussion 
Effektjämförelsen vad gäller total överlevnad bygger på svag grund. Någon jämförande studie 
finns inte. Någon statistiskt signifikant skillnad finns inte i den indirekta jämförelsen. Inte hel-
ler någon nämnvärd numerär skillnad mellan Blincyto och CEC finns som skulle tyda på en 
långsiktig skillnad i OS. Efter två år var total överlevnad enligt den indirekta jämförelsen [--] 
procent för patienter behandlade med Blincyto och [--] procent för patienter behandlade med 
jämförelsealternativet.  
  
Det är svårtolkat att Blincyto är signifikant bättre vad gäller CR med fullt återställda blodvär-
den, men numeriskt sämre vad gäller CR. Andelen responders eller EFS har dock mycket liten 
inverkan på resultatet i kostnadseffektivitetsanalysen. 
 
Det råder mycket stor osäkerhet kring antagandet om bot efter fem år. TLV:s kliniska expert 
anser att det är rimligt att anta en platå i överlevnadsdata. Hur länge platån varar är han dock 
osäker om. Antagandet om 21 gånger större mortalitet ingick i TLV:s grundscenario i utvärde-
ringen av Kymriah. Beläggen kring siffran är dock knapphändig. TLV vill ifrågasätta om samt-
liga patienter som lever efter fem år kan botas. Även de som har varit refraktära mot 
behandlingen eller fått återfall är botade i företagets analys. 
 
 
TLV:s bedömning: TLV kan inte av underlaget tydligt dra slutsatsen att patienter som be-
handlas med Blincyto långsiktigt lever längre än patienter som behandlas med CEC. 
 
I den indirekta jämförelsen är det en påtaglig skillnad i CR med fullt återställda blodvärden till 
Blincytos fördel. I den mån det talar för en OS-fördel med Blincyto är en sådan dock mycket 
svår att uppskatta.  

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

MT103-205 inkluderade inte insamling av data kring hälsorelaterad livskvalitet. I den hälsoe-
konomiska analysen används data från studien TOWER som studerade Blincyto på vuxna med 
i övrigt samma indikation. 
 
Data från TOWER med det cancerspecifika livskvalitetsmåttet EORTC QLQ-C30 omvandlas 
till EQ-5D med en publicerad och vedertagen algoritm.40 41 Skillnaden i hälsorelaterad livskva-
litet är statistiskt signifikant mätt med EORTC QLQ-C30 under den första cykeln. Nyttovik-
terna vid de olika tillstånden i modellen är enligt följande. 
 
Tabell 12. Nyttovikter som används i den hälsoekonomiska analysen 

 Blincyto CEC 
Initial 0,67 0,58 
Respons 0,73 0,67 
Refraktär 0,59 0,54 

   
 
Som framgår av tabellen är nyttovikterna högre för Blincyto i samtliga tre tillstånd. Företaget 
har motiverat detta för det initiala tillståndet och för patienter i respons. Den förklaring före-
taget ger är att biverkningarna talar till Blincytos fördel och att patienterna kan tillbringa mer 
tid hemma vid behandling med Blincyto.   
 
Efter fyra år antar företaget att patienternas hälsorelaterade livskvalitet är som normalbefolk-
ningens i samma ålder. 
 
 
TLV:s diskussion 
Det går att invända mot företagets användning av nyttovikter, i synnerhet att det antas att nyt-
tovikten konsekvent är högre för patienter behandlade med Blincyto. En osäkerhet är att den 
hälsorelaterade livskvaliteten är studerad på vuxna patienter.  Att patienten kan tillbringa mer 
tid hemma är en fördel för patienten, men behöver inte nödvändigtvis innebära ökad hälsore-
laterad livskvalitet. Studien TOWER visade på statistiskt signifikanta skillnader mellan vuxna 
patienter med samma indikation som i denna utvärdering, men enbart under den första be-
handlingscykeln.  
 
Livskvaliteten efter behandling uppmättes dock endast vid ett tillfälle 30 dagar efter progress-
ion. 
 
Att livskvaliteten skulle vara samma som normalbefolkningen för dem som levt fyra år är svårt 
att fastställa. Enligt TLV:s kliniska expert finns det långsiktiga biverkningar av transplantation 
och behandlingar. Dessutom antar företaget att mortaliteten är 21 gånger större än normalbe-
folkningen. Det vore ologiskt att under dessa förutsättningar utgå från att den hälsorelaterade 
livskvaliteten är på samma nivå. 
 
TLV:s bedömning: Det finns fog för att använda skilda nyttovikter när patienten är i det 
initiala skedet. Däremot är data inte tillräckligt robusta för att därefter anta en skillnad i nyt-
tovikt. Inte heller finns det skäl att anta att livskvaliteten för patienterna som har levt mer än 
fyra år är som för normalbefolkningen. Liksom i utvärderingen av Kymriah antar TLV att nyt-
tovikten på lång sikt är fem procent lägre än för normalbefolkningen. 
 

 
40 Topp MS et al. Health-related quality of life in adults with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia treated with blina-
tumomab. Blood 2018;131(26):2906-2914 
41 Longworth L, Yang Y, Young T, et al. Use of generic and condition-specific measures of health-related quality of life in NICE 
decision-making: a systematic review, statistical modelling and survey. Health Technol Assess. 2014;18:1-224. 
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2.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 Kostnader för läkemedlet 

Läkemedelskostnader för Blincyto baseras på doseringen i MT103-205 och FASS. Patienter 
behandlas med Blincyto i upp till fem behandlingscykler med två induktionscykler och tre ko-
solideringscykler. Varje cykel omfattar 42 dagar med 28 behandlingsdagar. De första sju da-
garna av den första cykeln ges 5 μg/m2 kroppsyta och övriga behandlingsdagar 15 μg/m2. 
Företaget har inte beaktat att patienter som väger över 45 kg får en fast dos. 
 
Nedan framgår förbrukningen av Blincyto utifrån hur stor del av patienterna som påbörjade 
och slutförde varje behandlingscykel i MT103-205. Enligt FASS avgör läkaren när infusions-
påsen ska bytas, vilket kan variera från varje dag till var 4:e dag. Företaget bedömer att de byts 
med intervallet 3,5 dagar och att det innebär en åtgång av 17 infusionspåsar den första cykeln 
och 20 infusionspåsar återstående cykler. Enligt den kolumnen längst till höger blir den totala 
förbrukningen per patient 25,1 infusionspåsar, vilket innebär en läkemedelskostnad per be-
handlad patient om 682 000 kronor om priset för Blincyto är 27 178,50 kronor per infusions-
påse. 
 
Tabell 13. Underlag för företagets kostnadsberäkning för Blincyto 

Cykel Andel som 
påbörjar cy-
kel, % 

Andel som av-
slutar cykel, 
% 

Infusions- 
påsar per full-
ständig cykel 

Infusions-
påsar per 
patient och 
cykel 

1 100 75,7 17 14,9 
2 32,9 31,4 20 6,4 
3 11,4 8,6 20 2,0 
4 4,3 4,3 20 0,9 
5 4,3 4,3 20 0,9 

 
Doseringen i kostnadsberäkningen för CEC baseras på en enarmad fas 2-studie.42 Behandling 
ges de 4-5 första dagarna i en behandlingscykel om 28 dagar. En daglig läkemedelskostnad om 
21 100 kronor för klofarabin, 200 kronor för etoposid och 500 kronor för cyklofosfamid leder 
till en läkemedelskostnad per behandlingscykel om 97 600 kronor per cykel och behandlad 
patient. Den totala läkemedelskostnaden med tanke på hur många cykler patienten behandlas 
(tabell 14) blir 182 000 kronor i företagets beräkning. Antagandena i tabell 14 är att alla pati-
enter som fortfarande lever får behandling i cykel 1 och 2. I cykel 3 är det endast patienter med 
komplett respons (CR) som behandlas.  
 
Tabell 14. Underlag för kostnadsberäkning för CEC 

Cykel Andel som påbörjar cykel, % Andel som avslutar cykel, % 
1 100 88,1 
2 88,1 78,3 
3 9 9 
4 0 0 

 
TLV:s diskussion 
Enligt underlag från Karolinska universitetssjukhuset och enligt TLV:s kliniska expert behöver 
en påse med Blincyto inte bytas oftare än vad företaget har antagit.  
 
Enligt TLV:s kliniska expert är andelen som genomgår en andra cykel CEC överdriven i före-
tagets hälsoekonomiska modell. Endast de som uppnår någon form av respons får troligtvis, 
enligt experten, fortsatt behandling. Vidare menar dock experten att andelen som får CEC i 

 
42 Hijiya N, Thomson B, Isakoff MS, et al. Phase 2 trial of clofarabine in combination with etoposide and cyclophosphamide in 
pediatric patients with refractory or relapsed acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2011;118:6043-6049. 
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andra cykeln kan vara högre än för Blincyto om MRD-negativitet är högre för Blincyto än för 
CEC. 
 
TLV:s bedömning: I den kliniska studien av Hijiya et al som företaget använder för att be-
stämma dosen för CEC redovisas andel som är i någon form av respons (CR, CRp, PR) efter 
behandling med kemoterapi (56 %). Mot bakgrund av att TLV:s kliniska expert anser att det är 
en överdriven uppgift att alla överlevande får behandling med CEC i andra cykeln anser TLV 
att 56 procent är en mer relevant uppgift för andelen som får behandling i andra cykeln för 
CEC.  
 

 Vårdkostnader och resursutnyttjande  

Enligt FASS rekommenderas för Blincyto att patienter med Philadelphiakromosomnegativ re-
cidiverande eller refraktär B-ALL (ospecificerad ålder) är inneliggande på sjukhus under de 
första 9 dagarna i den första 42 dagarscykeln och de första 2 dagarna i den andra cykeln och 
inget därefter. Företaget har antagit 9 respektive 2 dagar för hospitalisering i samband med 
behandling med Blincyto och därefter inga dagar. Byte av påse övriga dagar görs av sjukskö-
terska vid hembesök. I övrigt antas patienten behöva besöka sjukvården 3 dagar per cykel. 
Kostnad för hembesök av sjuksköterska vid byte av påse antas vara 1 910 kronor. Kostnad för 
övrigt sjukvårdsbesök beräknas som ett medelvärde av tid hos specialistläkare (4 233), sjuk-
sköterska (1 910) och onkologimottagning (3 071). Dessa kostnader är hämtade från regional 
prislista.43 Utifrån att en infusionspump hemma håller i fem år beräknar företaget kostnaden 
per dag till 63 kronor. 
 
CEC administreras under 4-5 dagar per cykel. Företaget antar utifrån en publicerad studie att 
patienter vid behandling med CEC behöver vara inneliggande på sjukhus 21 dagar i första cy-
keln, 14 i andra och 7 i tredje.44  
 
Kostnaden per dag på sjukhus estimerar företaget till 13 818 SEK oavsett om de behandlas med 
Blincyto eller CEC.45  
 
Det antas inte vara någon skillnad på andelen som stamcelltransplanteras efter behandling och 
därmed inte på kostnader förknippade med detta. 
 
Kostnaden för biverkningar ingår inte explicit i analysen, då de förväntas fångas i de nyligen 
beskrivna sjukvårdskostnaderna.   
 
TLV:s diskussion 
Enligt TLV:s kliniska expert är det rimligt att anta att behovet av sjukvård i samband med be-
handling är betydligt mindre för Blincyto än för CEC. TLV:s kliniska expert bedömer även att 
andelen som stamcellstransplanteras kan antas vara lika stor mellan behandlingsarmarna. 
 
TLV:s bedömning: TLV har inga invändningar mot företagets antaganden kring vårdkost-
nader.  

 Indirekta kostnader 

Företaget har inte räknat med indirekta kostnader.  

 
43 Södra sjukvårdsregionen (2020) 
44 Gaynon PS, Harris RE, Altman AJ, et al. Bone marrow transplantation versus prolonged intensive chemotherapy for children 
with acute lymphoblastic leukemia and an initial bone marrow relapse within 12 months of the completion of primary therapy: 
Children's Oncology Group study CCG-1941. J Clin Oncol. 2006;24:3150-3156. 
45 Södra sjukvårdsregionen (2020) 



 

33 
 

3 Resultat 

3.1 Företagets grundscenario 

 Antaganden i företagets grundscenario 

 Jämförelsealternativet består av kombinationen klofarabin, etoposid och cyklofosfamid 
(CEC). 

 OS enligt studien MT103-205 för Blincyto och enligt historiska kontroller för CEC korri-
gerat med propensity score. Data extrapoleras med Gompertzfördelning. Hasardkvoten 
är [-----] i fem år. 

 Modellen utgår från att andelen responders är högre i Blincytoarmen i enlighet med fö-
retagets indirekta jämförelse [---------]. 

 Responders bland historiska kontroller har samma hasard för händelse (RFS) som re-
sponders i Blincytoarmen. 

 Patienter som lever i fem år uppnår bot. Bot innebär att det inte finns någon risk för pro-
gression och att mortaliteten är 21 gånger högre jämfört med normalbefolkningen i 
samma ålder. 

 Hälsorelaterad livskvalitet baseras på en studie där data för Blincyto och vedertagen 
sviktterapi inhämtades för vuxna patienter med det cancerspecifika livskvalitetsmåttet 
EORTC QLQ-C30 som omvandlas till EQ-5D med en publicerad och vedertagen algoritm. 

 Efter fyra år antar företaget att patienternas hälsorelaterade livskvalitet är som normal-
befolkningens i samma ålder. 

 Infusionspåsarna byts två gånger i veckan.  
 Daglig läkemedelskostnad vid behandling med CEC är 21 100 kronor för klofarabin, 200 

kronor för etoposid och 500 kronor för cyklofosfamid. CEC administreras 4-5 dagar varje 
behandlingscykel. 

 Sjukhusinläggning i samband med behandling med Blincyto i första och andra cykeln 
uppgår till 9 respektive 2 dagar och följande cykler inga dagar. Byte av påse övriga dagar 
görs av sjuksköterska vid hembesök. I övrigt antas patienten behöva besöka sjukvården 3 
dagar per cykel.  

 Vid behandling med CEC behöver patienter vara inneliggande på sjukhus 21 dagar i första 
cykeln, 14 i andra och 7 i tredje. 

 

 Resultatet i företagets grundscenario 

 
Tabell 15. Resultat i företagets grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK 

 
Blincyto CEC 

Ökning/ 
minskning 

Läkemedelskostnad 681 598 181 807 499 791 
Kostnader för sjukhusinläggning 118 146 442 626 -324 729 
Övriga sjukvårdskostnader 1 412 883 1 374 060 38 824 
 
Kostnader, totalt 2 212 628 1 998 493 214 135 
 
Levnadsår (odiskonterat) 9,28 7,8 1,47 
Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 4,37 3,6 0,78 
 
Kostnad per vunnet levnadsår   229 740 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår  276 005 
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 Företagets känslighetsanalyser 

Företaget presenterar flera känslighetsanalyser varav ett antal av dessa visas i tabell 16. 
 
Tabell 16. Företagets känslighetsanalyser 

 

3.2 TLV:s scenarion 
Osäkerheten i analysen är mycket stor främst till följd av att kliniskt underlag för Blincyto i 
denna indikation kommer från en enarmad studie med högst begränsad uppföljningstid i för-
hållande till analysens livslånga tidshorisont. Därför är TLV:s scenarion långt från definitiva.  
 
Med tanke på att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i OS i den indirekta jäm-
förelsen och inte heller någon nämnvärd numerär skillnad finner TLV det naturligt att inklu-
dera ett beräkningsscenario utan någon skillnad i OS.  
 
Studier med Blincyto i tidigare linje och annan patientgrupp (vuxna) [----------------------------
----------------------------] jämfört med kemoterapi. Huruvida detta även gäller för patientgrup-
pen i denna utvärdering är, som har framgått, inte klarlagt. TLV har dock även gjort ett scena-
rio som baseras på den skillnad i överlevnad som företaget har antagit i sitt grundscenario. 
 

 

 Ingen skillnad i överlevnad mellan Blincyto och CEC. 

 Endast skillnad i nyttovikter mellan behandlingsarmarna i det initiala skedet  
 Hälsorelaterad livskvalitet är fem procent sämre än normalbefolkningen efter fyra år. 
 Andelen som behandlas med CEC cykel 2 är lika många som är i respons (CR, CRp eller 

PR) i den kliniska studien av Hijiya et al46 (56 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
46 Hijiya N, Thomson B, Isakoff MS, et al. Phase 2 trial of clofarabine in combination with etoposide and cyclophosphamide in 
pediatric patients with refractory or relapsed acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2011;118:6043-6049. 
 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
+/- 

QALYs 
Kostnad/ 

QALY 
Grundscenario  214 135 0,78 276 005 
Metod för propensity 
score (ATT) 

ATE 306 089 3,32 92 246 

OS-extrapolering Gompertz (unrestricted) 215 176 0,66 328 010 

EFS-extrapolering  Log-normal 222 522 0,77 288 362 

Tidshorisont 10 år 214 135 0,33 654 514 
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Tabell 17. Resultat i TLV:s första grundscenario där ingen överlevnadsvinst antas, diskonterat där inte an-
nat uppges, SEK 

 
Blincyto CEC 

Ökning/ 
minskning 

Läkemedelskostnad 681 598 155 240 526 358 
    
Kostnader för sjukhusinläggning 118 146 389 968 -271 821 
Övriga sjukvårdskostnader 1 332 436 1 296 280 36 156 
 
Kostnader, totalt 2 132 181 1 841 488 290 693 
 
Levnadsår (odiskonterat) 7,8 7,8 0 
Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 3,57 3,53 0,04 
 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 7 552 304 

 TLV:s känslighetsanalyser i scenario utan överlevnadsfördel 
 
Tabell 18. TLV:s känslighetsanalyser i scenario utan överlenadsfördel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
+/- 

QALYs 
Kostnad/ 

QALY 
Grundscenario  290 693 0,04 7 552 304 
Nyttovikter (behand-
lingsspecifikt enbart i 
initiala skedet) 

Behandlingsspecifika i 
alla hälsotillstånd 

290 693 0,10 2 905 699 

OS-extrapolering 
(Gompertz) 

Generaliserad gamma 287 537 0,04 7 414 623 

Log-normal 289 407 0,04 7 433 981 

Log-logistisk 289 094 0,04 7 447 325 

EFS-extrapolering 
(Gompertz) 

Generaliserad gamma 293 947 0,04 7 989 478 

 Log-normal 298 015 0,03 8 676 524 

 Log-logistisk 297 880 0,03 8 775 771 



 

36 
 

 Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer i scenario utan överlevnadsfördel 

 
Figur 11. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer i scenario utan överlevnadsfördel 

 

 Antaganden i TLV:s scenario med överlevnadsfördel 

 Skillnad i överlevnad mellan Blincyto och CEC enligt företagets grundscenario (se figur 
9). 

 Endast skillnad i nyttovikter mellan behandlingsarmarna i det initiala skedet  
 Hälsorelaterad livskvalitet är fem procent sämre än normalbefolkningen efter fyra år. 
 Andelen som behandlas med CEC cykel 2 är lika många som är i respons (CR, CRp eller 

PR) i den kliniska studien av Hijiya et al47 (56 %). 

 Resultatet i TLV:s scenario med överlevnadsfördel 

 
Tabell 19. Resultat i TLV:s första grundscenario där överlevnadsfördel antas, diskonterat där inte annat 
uppges, SEK. 

 
Blincyto CEC 

Ökning/ 
minskning 

Läkemedelskostnad 681 598 155 240 526 358 
    
Kostnader för sjukhusinläggning 118 146 389 968 -271 821 
Övriga sjukvårdskostnader 1 337 031 1 296 280 40 751 
 
Kostnader, totalt 2 136 776 1 841 488 295 288 
 
Levnadsår (odiskonterat) 9,28 7,80 1,47 
Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) 4,14 3,46 0,68 
 
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 436 912 

 

 
47 Hijiya N, Thomson B, Isakoff MS, et al. Phase 2 trial of clofarabine in combination with etoposide and cyclophosphamide in 
pediatric patients with refractory or relapsed acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2011;118:6043-6049. 
 



 

37 
 

 TLV:s känslighetsanalyser i scenario med överlevnadsfördel 

 
Tabell 20. TLV:s känslighetsanalyser i scenario med överlevnadsfördel 

 

 Osäkerhet i resultaten 

Det finns ingen fas 3-studie för Blincyto vid den aktuella indikationen. Osäkerheten är mycket 
stor i analysen på grund av att klinisk data inte är jämförande, är högst begränsad i tid och för 
Blincyto baseras på ett relativt litet patientantal. 
 
 

3.3 Budgetpåverkan 
 
Företaget uppskattar att [---] patienter skulle behandlas med Blincyto årligen i Sverige. 

3.4 Samlad bedömning av resultaten 
Blincyto är en mycket dyr behandling men relativt kortvarig. Även CEC är en mycket dyr be-
handling om än inte i Blincytos nivå. CEC innebär dock mer tid på sjukhus i samband med 
behandlingen, vilket är negativt för patienten och även mycket kostsamt. För vuxna patienter 
är det styrkt att den hälsorelaterade livskvaliteten är bättre i det initiala skedet vid behandling 
med Blincyto jämfört med kemoterapi. 
 
I företagets grundscenario lever patienter som fått Blincyto 1,5 år längre än patienter som be-
handlats med CEC. TLV bedömer att det är ett scenario som det råder stor osäkerhet kring.  
Med tanke på att det inte var någon statistiskt signifikant skillnad i OS i den indirekta jämfö-
relsen och att den numerära skillnaden var liten har TLV inkluderat ett scenario där det inte 
är någon skillnad i överlevnad mellan Blincyto och CEC. 
  

 

Känslighetsanalyser 
+/- 

Kostnader 
+/- 

QALYs 
Kostnad/ 

QALY 
Grundscenario  295 288 0,68 436 912 
Nyttovikter (behand-
lingsspecifikt enbart i 
initiala skedet) 

Behandlingsspecifika i 
alla hälsotillstånd 

295 288 0,74 398 021 

EFS-extrapolering 
(Gompertz) 

Generaliserad gamma 298 542 0,67 442 841 

 Log-normal 302 610 0,67 450 511 

 Log-logistisk 302 475 0,67 450 581 


