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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 
Förslag till beslut: Bifall 
 
Läkemedlet Zytiga är avsett att användas till patienter med metastaserande 
kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) före (prekemo) eller efter (postkemo) 
kemoterapi. Företaget ansöker om subvention för båda indikationerna. Zytiga ska användas 
tillsammans med prednisolon eller prednison (i fortsättningen av beslutsunderlaget kallat 
prednisolon). 
 
Årligen diagnostiseras ungefär 9 000 nya fall av prostatacancer i Sverige, vilket motsvarar 
ungefär en tredjedel av all cancer som drabbar män. Cirka 90 000 patienter lever med 
prostatacancer. Prostatacancer är starkt åldersberoende.  
 
Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män med cirka 2 400 
dödsfall årligen. Hälften av de som dör av prostatacancer är över 80 år.  
 
Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) innebär att sjukdomen 
progredierar trots att testosteronnivån i blodet ligger på så kallad kastrationsnivå. 
Sjukdomen svarar således inte längre på behandling med hormonella läkemedel eller tidigare 
utförd kirurgi. Metastasering är då vanligt, särskilt till skelettet.  
 
Medianöverlevnaden vid skelettmetastaserad mCRPC är under två år. TLV bedömer att 
metastaserad kastrationsresistent prostatacancer har en hög svårighetsgrad då tillståndet är 
obotligt och inom en kort tid leder till döden. Patientens livskvalitet påverkas i hög grad av 
svår smärta, oro, trötthet och skelettrelaterade händelser. Patienter som är aktuella för 
postkemoindikation har generellt en högre svårighetsgrad av sjukdomen eftersom de fått 
behandling mot mCPRC men ändå progredierat.  
 
Ur ett medicinskt perspektiv är Xtandi det mest relevanta jämförelsealternativet till Zytiga. 
Xtandi är dock tidigare prövat av TLV för postindikationen och bedömdes då inte vara ett 
kostnadseffektivt behandlingsalternativ. Det pris som Xtandi säljs för är dock inte offentligt 
tillgängligt. 
 
Vid kastrationsresistent prostatacancer har taxaner (docetaxel) visats ge en förlängning av 
överlevnaden. Zytiga ska dock användas före eller efter docetaxel och är därför inte ett 
relevant jämförelsealternativ.  
 
Mot bakgrund av detta anser TLV att det mest relevanta jämförelsealternativet är så kallad 
aktiv expektans (”vänta och se”). Detta innebär att patienterna följs kontinuerligt och 
behandlas med vissa läkemedel, exempelvis ADT och prednisolon, men ingen annan 
tumörspecifik behandling mot den kastrationsresistenta sjukdomen. 
 
I de kliniska registreringsstudierna visades att totalöverlevnaden vid användning av 
Zytiga+prednisolon före kemoterapi var 34,7 månader, jämfört med 30,3 månader i gruppen 
av patienter som enbart fick prednisolon. Tid till radiologisk progression var 16,5 månader i 
Zytiga+prednisolongruppen jämfört med 8,3 månader i prednisolongruppen. Motsvarande 
siffror för tid till insättning av kemoterapi var 25,2 månader jämfört med 16,8 månader.  
 
Vid behandling postkemo var totala överlevnaden 15,8 månader för de som fick 
Zytiga+prednisolon jämfört med 11,2 månader för de som fick prednisolon.   
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Behandlingstiderna i Zytiga+prednisolongruppen var längre prekemo (13,8 månader) än 
postkemo (7,4 månader). Enligt indikationen ska patienterna vara asymtomatiska eller ha 
milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi vid behandling prekemo. Eftersom 
patienterna mår betydligt bättre vid denna tid än vid postkemobehandling så är det förväntat 
att behandlingstiden är längre prekemo.  
 
Företaget har presenterat en observationsstudie från svensk klinisk praxis. Där visades att 
behandlingstiden var 5,6 månader vid praktisk användning av Zytiga postkemo, vilket var 
kortare än de 7,4 månader som visades i den pivotala kliniska studien. TLV anser att det är 
rimligt att behandlingstiden skulle kunna vara kortare i klinisk praxis, bland annat för att de 
kriterier som skulle uppfyllas för att definiera när behandlingen skulle avslutas vid 
progression var fler i den kliniska studien än i klinisk praxis. I observationsstudien visades 
också att cirka 25 procent av patienterna inte svarade på behandlingen och därför avbröt den. 
 
Det är TLV:s uppfattning att Xtandi och Zytiga, vid nuvarande kunskapsläge, i princip kan 
betraktas som två likvärdiga behandlingsalternativ. Skälet till detta är att det inte gjorts 
några direkt jämförande studier mellan Zytiga och Xtandi utan endast indirekta jämförelser 
där osäkerheten i resultaten generellt är mycket större än vid direkta jämförelser. TLV anser 
att det för närvarande inte finns vetenskapligt underlag som visar skillnader i effekt och 
säkerhet.  Därtill saknas också kunskap om eventuella skillnader i klinisk praxis mellan 
läkemedlen, särskilt när det gäller användning prekemo. 
 
För närvarande rekommenderas användning av Zytiga av NT-rådet endast postkemo. 
Läkemedlet rekvireras till sjukhusen som har olika rabattavtal med företaget för användning 
postkemo. Detta kan leda till ojämlik vård eftersom avtalen kan se olika ut, vilket kan påverka 
användningen av läkemedlet i det enskilda landstinget. Det är inte säkert att alla landsting 
har avtal. 
 
Priset som Zytiga ansöker om är 26 292 kronor per förpackning, vilket motsvarar 
behandlingskostnaden för 30 dagar. 
 
Den av företaget presenterade kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för Zytiga i 
postkemoterapi jämfört med bästa möjliga omvårdnad är 900 000 kronor till det ansökta 
priset. Det är en mycket hög kostnad. I prekemoterapi är den redovisade kostnaden per 
kvalitetsjusterat levnadsår drygt 1 040 000 kronor. Även det är en mycket hög kostnad. Att 
kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är lägre i postkemoterapi beror på att 
behandlingstiden är betydligt kortare.  
 
Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för postkemoindikationen bedömer TLV är på en 
sådan nivå som TLV tidigare accepterat vid subventionsbeslut vid hög svårighetsgrad av 
sjukdomen. TLV anser därför att det är motiverat att Zytiga ingår i läkemedelsförmånerna 
vid postkemoterapi. Tidigare beslut av TLV har dock inte omfattat så många patienter till en 
så hög förväntad total kostnad som prekemoindikationen innebär. Följden skulle kunna bli 
att beslutet om subvention begränsas till postkemoindikationen. Att den redovisade 
kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är högre än för postindikationen ger stöd åt den 
slutsatsen, liksom att svårighetsgraden av sjukdomen är högre för patienter som omfattas av 
postkemoindikationen. TLV bedömer dock att en begränsning som kommer att följas i 
praktiken är svår att utforma i detta fall. 
 
Kostnadsnyttoanalysen är förknippad med osäkerhet, i synnerhet för prekemoindikationen. 
Osäkerheten gäller främst behandlingstid, en faktor som har stor betydelse för 
kostnadseffektiviteten av läkemedlet. Behandlingstiden vid användning prekemo är betydligt 
längre än vid postkemoanvändning, men det är svårt att uppskatta hur mycket längre den 
skulle bli i klinisk praxis.   
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En ytterligare osäkerhet är hur stor användning Zytiga skulle få om båda indikationerna 
ingick i läkemedelsförmånerna. Enligt försäljningsdata behandlas cirka 800-1 000 patienter 
idag med Zytiga eller Xtandi, huvudsakligen postkemo. Det är känt att mCRPC orsakar 
majoriteten av dödligheten i prostatacancer (2 400 patienter per år). Eftersom mCRPC inte 
registreras som en separat diagnos är det dock okänt hur många män som avlider av andra 
orsaker men som även har mCRPC, och sålunda skulle ha varit aktuella för behandling med 
Zytiga. Det finns en påtaglig risk för oönskade undanträngningseffekter i hälso -och 
sjukvården.  
 
Inom ramen för förmånslagens möjlighet till överläggningar har TLV fört en dialog med både 
landstingen och företaget kring de stora osäkerheter som föreligger vid prekemoindikationen. 
Överläggningarna har rört osäkerheter vad gäller behandlingslängden för patienter och 
läkemedlets effekt samt de konsekvenser dessa osäkerheter får för beräkningarna av 
kostnadseffektiviteten. Överläggningarna har resulterat i en överenskommelse som företaget 
och landstingen avser att teckna. Överenskommelsen innebär en riskdelning kring 
behandlingstid och behandlingsresultat som medför att kostnaderna för behandling som 
överstiger [--] månader och för behandling av patienter under de första [--] månaderna, 
reduceras. Därmed reduceras kostnaden per kvalitetsjusterade levnadsår. Hur stor en sådan 
minskning blir beror på patienternas framtida behandlingstid. För prekemoterapi är en 
rimlig uppskattning att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår kan reduceras till 700 000 
kronor. För postkemoterapi kan kostnaden per kvalitetjusterat levnadsår förväntas vara ännu 
lägre. Överenskommelsen minskar osäkerheten och möjliggör för TLV att föreslå subvention 
för användning både prekemo och postkemo.  
 
Uppföljning av användningen i enlighet med sidoöverenskommelsen kommer att ske genom 
utdrag från Socialstyrelsens Läkemedelsregister eller Landstingens lokala motsvarigheter 
eventuellt kompletterat med utdrag ur andra register. 
 
Den överenskommelse som tecknas mellan landstingen och företagen är en förutsättning för 
gällande subvention. TLV erinrar om verkets möjlighet att ompröva frågan om subvention 
om förutsättningarna förändras. 
 
Mot denna bakgrund föreslår TLV bifall av ansökan.  
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1 Bakgrund 
 
Zytiga används sedan tidigare tillsammans med prednisolon för behandling av metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller 
efter docetaxelbehandling. Företaget har tidigare ansökt om subvention för denna indikation, 
men ansökan avslogs 2012. Samma år fick Zytiga en ny indikation: behandling av 
metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller 
har milda symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu 
inte är kliniskt indicerat. Företaget ansöker nu om subvention för båda indikationerna. 

2 Medicinskt underlag 
 

2.1 Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer 
 
Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen hos män.2 Årligen diagnostiseras ungefär 
9 000 nya fall i Sverige vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all cancer som drabbar män. 
Cirka 90 000 patienter lever med prostatacancer. Prostatacancer är starkt åldersberoende3. 
Ungefär 80 % av de män som får symtom av prostatacancer är över 70 år.  
 
Förekomsten av prostatacancer varierar mycket mellan olika delar av världen och olika 
etniciteter. Vanligast är sjukdomen bland svarta i USA, därnäst bland vita i USA och bland 
skandinaver, medan den är ovanlig i Sydostasien. Den stora geografiska variationen anses 
bero på en kombination av yttre miljöfaktorer och genetiska faktorer. Det finns ett starkt 
samband mellan ärftlighet för prostatacancer och risken för att utveckla sjukdomen.  
 
Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige med 
cirka 2 400 dödsfall årligen. Hälften av de som dör av prostatacancer är över 80 år och tre 
fjärdedelar är över 75 år. Den åldersstandardiserade dödligheten i prostatacancer har 
minskat under de senaste femton åren, särskilt för män under 75 år där minskningen har 
varit omkring 35 procent. Antalet svenskar som dör i sjukdomen har däremot varit tämligen 
oförändrat kring 2 400 män under de senaste tio åren, eftersom antalet äldre män i 
befolkningen ökar. 
 
Risken för att en tidig prostatacancer ska utvecklas till en metastaserad och dödlig sjukdom 
är mycket varierande och sjukdomen utvecklas oftast långsamt. Lymfkörtelmetastasering kan 
ske tidigt under sjukdomens förlopp men ger då sällan några symtom. Fjärrmetastasering 
från prostatacancer sker helt övervägande till skelettet, framför allt kotpelare, bäcken, revben 
och proximala rörben. Åttiofem procent av patienterna som dör i prostatacancer har 
benmetastaser. Rörelserelaterad, nociceptiv smärta och värk är vanlig vid benmetastaser, 
men inte sällan ger infiltration av nervrötter eller perifera nerver även en utstrålande 
neuralgisk smärta, vilken är svårbehandlad. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
När väl tumören lämnat prostatans kapsel (metastaserat) så är den inte längre möjlig att 
bota. Behandlingsalternativ och prognos beror bland annat på cancerstadiet samt patientens 
ålder och allmänna hälsa. Metastaserad prostatacancer behandlas i första hand med olika 
antihormonella läkemedel. I de allra flesta fall uppnås initalt en god effekt på hormonell 
behandling. Efter en tid blir dock cancern resistent mot behandlingen och progredierar under 
pågående hormonell behandling.  
 

2 Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, och ändtarmscancervård 2014, Socialstyrelsen 
3 Regionala cancercentrum i samverkan, april 2014. 

1 

                                                           



 

Tiden till progress och därmed kastrationsresistent prostatacancer varierar från någon 
månad till mer än ett decennium. Vid högt differentierad och begränsad sjukdom är chansen 
större för en långvarig remission under hormonell behandling än vid lågt differentierad och 
vitt metastaserad sjukdom. Vanligen stiger PSA-värdet under många månader innan symtom 
uppkommer, men denna tid varierar mycket mellan olika patienter. I sällsynta fall 
progredierar sjukdomen snabbt utan att PSA-värdet ökar alls. 
 
Vid skelettmetastaser blir sjukdomen vanligen kastrationsresistent efter 1-2 år, men enstaka 
patienter med skelettmetastaser kan förbli i remission under många år. Medianöverlevnaden 
vid kastrationsresistent skelettmetastaserad prostatacancer är under två år. Vissa patienter är 
asymtomatiska under en kort tid i början av denna period. 
 
Kastrationsresistent prostatacancer är således ett mycket allvarligt tillstånd som medför 
smärtor, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt livskvalitet och förtida död. Med 
läkemedelsbehandling är det möjligt att se till att cancern utvecklas långsammare och på så 
sätt förlänga överlevnaden något. 
 
Några begrepp: 
Serum-PSA (prostataspecifikt antigen) mäts vid diagnos och uppföljning av prostatacancer. 
Det finns ett samband mellan PSA-värdet och hur utbredd prostatacancern är; ju högre värde 
desto större risk för spridning. Ett PSA-prov kompletteras med rektalpalpation, ultraljud och 
vävnadsprov från prostatan. 
 
Gleasonskalan är ett sätt att gradera en prostatacancer med hjälp av cellernas mikroskopiska 
utseende i biopsin. Ett lägre värde betyder att cellerna liknar vanliga prostataceller och ett 
högre värde anger större olikhet med vanliga celler. Gleasonskalan är graderad från 1-5 och 
ett högre värde anger en allvarligare sjukdom. 
 
ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) skattar patienternas funktionsstatus. Skalan 
graderas från 0-5 där 0 betyder full daglig aktivitet och 5 är död.  
 
BPI-SF (Brief Pain Inventory-Short Form) är ett smärtformulär med nio frågor där patienten 
får bedöma smärtintensiteten och hur smärtan påverkar det dagliga livet samt sömnen. 0-3 
på skalan är frånvarande smärta och 4-10 på skalan är närvarande smärta. 
 

2.2 Läkemedlet 
 
Zytiga innehåller abirateron.  
 

 2.2.1 Indikation 
 
Zytiga har tillsammans med prednison eller prednisolon indikationerna: 

Behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är 
asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi hos vilka 
kemoterapi ännu inte är indicerad. 

Behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars 
sjukdom har progredierat under eller efter en docetaxelbaserad kemoterapiregim. 
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 2.2.2 Verkningsmekanism 
 
Abirateronacetat är den aktiva substansen i Zytiga som verkar genom att göra så kroppen 
slutar producera testosteron. Specifikt hämmar abirateron enzymet 17α-hydroxylas/C17,20 
lyas (CYP17), vilket är ett enzym som uttrycks i, och krävs för, androgen biosyntes i testikel-, 
binjure- och prostatatumörvävnad. Därmed stryps tillförseln av aktiverande androgener. När 
produktionen av testosteron stoppas sker tillväxten av cancern långsammare. Hämning av 
CYP17 resulterar även i ökad produktion av mineralkortikoider i binjurarna. 
 

 2.2.3 Dosering/administrering 
 
Den rekommenderade dosen är 1000 mg (fyra tabletter på 250 mg) dagligen som en 
engångsdos.  Zytiga ska tas minst två timmar efter matintag och ingen mat får ätas under 
minst en timme efter att tabletterna har tagits. Att ta tabletterna med mat ökar den 
systemiska exponeringen av abirateron. Tabletterna ska sväljas hela med vatten. 

Zytiga kan orsaka hypertoni, hypokalemi och vätskeretention som en följd av ökade 
mineralkortikoidnivåer resulterande från CYP17-hämning. Samtidig administrering av en 
kortikosteroid resulterar i en minskad indicens och allvarlighetsgrad av dessa biverkningar. 
Zytiga ska därför användas tillsammans med lågdos (10 mg dagligen) prednison eller 
prednisolon. 

Medicinsk kastrering med en LHRH-analog ska fortsätta vid behandling av patienter som 
inte är kirurgiskt kastrerade. 
 
Serumtransaminaser ska mätas innan behandling påbörjas, varannan vecka de första tre 
behandlingsmånaderna och därefter varje månad. Blodtryck, serumkalium och 
vätskeretention ska kontrolleras en gång i månaden. Patienter med signifikat risk för kronisk 
hjärtsvikt bör dock övervakas varannan vecka under de första tre månadernas behandling 
och därefter månadsvis. Vid leverpåverkan kan dosen komma att reduceras. Zytiga bör 
användas med försiktighet till patienter med kardiovaskulär sjukdom i anamnesen. 
 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 2.3.1 Behandling och aktuella behandlingsrekommendationer 

Beroende på hur den individuella risknivån ser ut skiljer sig behandlingen av prostatacancer. 
Risknivån avgörs bland annat utifrån tumörens storlek, Gleasongrad och PSA-värde. Olika 
behandlingssätt är kirurgi, strålning och läkemedel. 

Prostatacancer som är spridd utanför prostatakörteln (metastaserad) behandlas i första hand 
med olika hormonella läkemedel (androgen deprivation therapy (ADT)) för att antingen 
hindra produktionen eller sänka effekten av testosteron i blodet (medicinsk kastration). 
Prostatacancer är i de allra flesta fall beroende av det manliga könshormonet testosteron för 
att växa. Vid medicinsk- eller kirurgisk kastration (testiklarna opereras bort) önskas en 
testosteronnivå i blodet på ≤ 0,5 ng/ml (kastrationsnivå). Kastrationsbehandling orsakar 
förlust av libido och även andra typer av biverkningar. 

Läkemedel som hindrar produktionen av testosteron är exempelvis GnRH-analoger 
(gonadotropinfrisättande hormonanaloger). Det finns flera olika GnRH-analoger på 
marknaden, både i form av depåinjektioner och i form av implantat. De kallas även LHRH-
analoger. Läkemedel som sänker effekten av testosteron (antiandrogener i tablettform) är 
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exempelvis flutamid, biklutamid och nilutamid. Andra hormonella läkemedel som kan 
användas är östrogen. 

Antiandrogener minskar testosteronets inverkan på tumören utan att minska kroppens 
produktion av testosteron. Fördelen med denna behandling är att man har kvar testosteronet 
och risken för benskörhet och klimakterieliknande besvär blir därför mycket mindre, men 
har sjukdomen hunnit sprida sig är denna behandling ofta otillräcklig.   

Efter en tids behandling är inte hormonbehandlingen längre verksam och frånvaron av 
testosteron håller inte längre cancern tillbaka. Då är cancern hormonrefraktär 
(kastrationsresistent).  

Det finns svenska riktlinjer för behandling av kastrationsresistent prostatacancer utarbetade 
av Socialstyrelsen (Nationella Riktlinjer) och Regionala cancercentrum i samverkan. När 
dessa skrevs var Zytiga godkänt för båda indikationerna. Xtandi, som är ett läkemedel med 
samma indikationer som Zytiga, hade då ännu inte godkänts för prekemobehandling. I 
socialstyrelsens rekommendationer står att sjukvården till personer med skelettmetastaserad 
kastraktionsresistent prostatacancer kan erbjuda: 

• Docetaxel (cytostatikum) som palliativ behandling till personer med 
skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer (prioritet 6) 

• Abirateron (Zytiga) eller enzalutamid (Xtandi) som palliativ behandling till personer 
med symtomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer och som 
inte längre svarar på docetaxel (prioritet 6) 

• Abirateron (Zytiga) som tillägg till prednisolon som palliativ behandling till personer 
med symtomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer före 
cytostatikabehandling (prioritet 7)  

• Radium-223 (Xofigo) som palliativ behandling till personer med symtomgivande 
skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer eller vid dåligt 
allmäntillstånd (prioritet 7) 

 
Sjukvården kan i undantagsfall erbjuda 
• Cabazitaxel (Jevtana) som andra linjens palliativa behandling till personer med 

symtomgivande skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer som inte 
längre svarar på behandling med docetaxel (prioritet 8) 

 
I bakgrundsmaterialet till rekommendationerna så benämns rekommendationen om Zytiga 
före kemoterapi (Rad P125a) som en åtgärd för patientgruppen som har icke symtomgivande 
sjukdom eller milda symtom (prioritet 7).  
 
Av dessa ovan nämnda läkemedel är Xtandi och Zytiga tabletter, Jevtana infusionsvätska och 
Xofigo injektionsvätska. Inget av läkemedlen ingår idag i förmånerna.  
 
I riktlinjerna från Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderas följande: 
 

• Patienter med snabb sjukdomsprogress eller svåra symtom under primär 
kastrationsbehandling, särskilt vid initial Gleasonsumma 8–10, bör om möjligt 
påbörja behandling med docetaxel (SoS prio 4). För patienter med smärtor av 
utbredd skelettmetastasering utan betydande mjukdelsmetastasering är radium-223 
ett alternativ (SoS prio 7).  

• Patienter med långsam progress och inga eller måttliga symtom, samt de som inte 
bedöms klara av cytostatikabehandling, bör erbjudas abirateron (SoS Prio 7) eller 
enzalutamid (när detta preparat har fått denna indikation godkänd). Eftersom mer än 
hälften av patienterna med kastrationsresistent, metastaserad prostatacancer är över 
75 år är detta en stor patientgrupp.  
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• Vid progress eller allvarliga biverkningar under behandling med docetaxel bör man i 
första hand erbjuda behandling med abirateron eller enzalutamid (SoS Prio 6).  

• Om dessa behandlingar av någon anledning bedöms mindre lämpliga bör man vid 
dominerande skelettmetastasering i stället ge radium-223 (SoS Prio 7), medan 
cabazitaxel bör erbjudas patienter med betydande mjukdelsmetastasering, om deras 
allmäntillstånd medger ytterligare cytostatika-behandling (SoS Prio 8).  

• Om en tredje linjens behandling är aktuell kan man överväga att ge en behandling 
med en verkningsmekanism som de tidigare behandlingarna inte har haft, t.ex. 
radium-223 efter docetaxel och abirateron. Att använda båda alternativen som verkar 
hormonellt (abirateron och enzalutamid) för samma patient förefaller inte rationellt 
utifrån dagens kunskap och kostnadsläge.  

I vårdprogrammet diskuteras vidare att: 

Det saknas randomiserade studier av effekten av docetaxel för patienter som har fått någon 
av dessa nya behandlingar (abirateron, enzalutamid, cabazitaxel eller radium-223), liksom av 
effekten av någon av de nya behandlingarna för patienter som tidigare har fått någon annan 
ny behandling. Det har däremot publicerats flera retrospektiva sammanställningar av 
effekten av olika behandlingskombinationer i sekvens. Det är trots det bristande 
vetenskapliga underlaget rimligt att dra slutsatsen att chansen är liten för en påtagligt 
gynnsam effekt av enzalutamid efter tidigare behandling med abirateron och omvänt. Det 
kan finnas korsresistens mellan preparat. När de gäller samtliga av de ovan nämnda fyra 
läkemedlen diskuteras att det är rimligt att tro att dessa nya, sjukdomsspecifika behandlingar 
i följd kan ge en sammanlagd effekt som förlänger överlevnaden mer än vad endast en eller 
två av dem kan göra.  

De europeiska riktlinjerna för behandling av prostatacancer anger följande flödesschema för 
potentiella behandlingsalternativ när patienten progredierat trots hormonell terapi (se Figur 
1). 
 

 
Figur 1  
 
NT-rådet rekommenderar för närvarande användning av Xtandi och Zytiga efter kemoterapi. 
NT-rådet rekommenderar landstingen att inte använda Xtandi och Zytiga före kemoterapi 
innan denna indikation omfattas av läkemedelsförmånerna och en gemensam 
rekommendation om ordnat införande inklusive införande- och uppföljningsprotokoll 
föreligger. 
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En skillnad mellan Zytiga och Xtandi är att Zytiga ges tillsammans med prednisolon. 
Prednisolon kan ha en egen effekt vid denna behandling, antingen en anti-cancereffekt eller 
genom att minska skadliga effekter av andra läkemedel mot cancern4. Det finns å andra sidan 
studier som pekar på att prednisolon kan aktivera den muterade androgenrecepetorn och 
därmed ge progression. Detta kan ge effekt på PFS som i så fall blir kortare för patienter som 
får prednisolon på samma gång men det betyder inte att OS behöver påverkas. 
 

 2.3.2 Jämförelsealternativ 
 
I den hälsoekonomiska prekemomodellen har företaget anfört att så kallat aktiv expektans, 
även kallat ”vänta och se” (watchful waiting) är huvudalternativet att jämföra abirateron 
(Zytiga) med. Detta begrepp är lite missvisande då det normalt syftar på män som har en 
obehandlad prostatacancer som skall få behandling med ADT då de får symptom. I detta fall 
gäller det dock kastrationsresistenta patienter.  
 
För prekemoindikationen innebär detta att företaget jämfört Zytiga+prednisolon med 
placebo+prednisolon då det senare alltså representerar gruppen ”vänta och se”. Dessa 
patienter monitoreras kontinuerligt för att se att sjukdomen inte progredierar, och behandlas 
med andra läkemedel, exempelvis ADT och prednisolon men ingen annan tumörspecifik 
behandling mot den kastrationsresistenta sjukdomen.  
 
Företaget har också valt att indirekt jämföra med enzalutamid (Xtandi) eftersom detta 
läkemedel har samma indikation som Zytiga och också administreras oralt.  
 
TLV:s bedömning: Ur ett medicinskt perspektiv är Xtandi det mest relevanta 
jämförelsealternativet prekemo. Xtandi är dock tidigare prövat av TLV för postindikationen 
och bedömdes då inte vara ett kostnadseffektivt alternativ5. Det pris som Xtandi säljs för i 
vården idag är inte offentligt tillgängligt.  
 
Vid kastrationsresistent prostatacancer har taxaner (docetaxel) visats ge en förlängning av 
överlevnaden. Zytiga ska dock, enligt prekemoindikationen, användas till patienter för vilka 
kemoterapi ännu inte är indicerad och användningsområdet är, enligt rekommendationer, 
främst patienter med långsam progress och inga eller måttliga symtom, samt de som inte 
bedöms klara av cytostatikabehandling.  De patienter som postkemo är aktuella för Zytiga 
har inte längre effekt av docetaxelbaserad kemoterapi. Docetaxel är därför inte ett relevant 
jämförelsealternativ.  
 
Mot bakgrund av detta anser TLV att det mest relevanta jämförelsealternativet är aktiv 
expektans (”vänta och se”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tan et al. Hormonal Therapeutics Enzalutamid and Abiraterone Acetate in the Treatment of Metastatic Castration-Resistant 
Prostate Cancer (mCRPC) Post-docetaxel-an Indirect Comparison. Clinical Medicine Insights: Oncology 2014:8 29-36. 
5 Beslut dnr 3122/2011 samt Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag TLV dnr 3140/2011. 
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 2.3.3 Svårighetsgrad för tillståndet 
 
TLV:s bedömning: metastaserad kastrationsresistent prostatacancer har en hög 
svårighetsgrad då tillståndet är har en mycket stor påverkan på livskvalitet och livslängd. 
Osäkerheten i denna bedömning bedöms som liten. 
Medianöverlevnaden vid skelettmetastaserad mCRPC är under två år. Tjugo till femtio 
procent av patienterna har inga symtom initialt men denna period varar vanligen mindre än 
100 dagar varefter progression till symtomatisk mCRPC sker. Patientens livskvalitet påverkas 
då i hög grad av svår smärta, framför allt från benmetastaser, oro, trötthet och 
skelettrelaterade händelser. Medianöverlevnaden är kortare för patienter som omfattas av 
postkemoindikationen än de som omfattas av prekemoindikationen. Patienter som 
behandlas postkemo har en högre svårighetsgrad av sjukdomen. 
 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 2.4.1 Kliniska studier prekemo 
 
Till grund för godkännande av den utökade indikationen för Zytiga ligger framför allt studien 
COU-AA-302. I ansökan till EMA ingick även farmakokinetiska studier med patienter med 
mCRPC samt de studier som fanns med vid godkännandet 2013. 
 
Tabell 1 Sammanfattning av aktuell studie 

Studie Studiedesign Jämförelse-
alternativ 

Studie-
population Utfall 

COU-AA-302 
Ryan et al6 

Randomiserad/ 
dubbelbind  

Placebo+Prednisolon 546 + 542 
totalt 1088 

Bättre än jämf. 
alt. 

 
Metod 
I studien ingick 1 088 patienter med progressiv sjukdom som tidigare behandlats med 
antiandrogena läkemedel men inte med kemoterapi och som hade en förväntad livslängd på 
minst 6 månader. Progressiv sjukdom definierades antingen som PSA-progression enligt 
PCWG2-kriterier eller som radiologisk progression i mjukdelsvävnad eller ben. Patienterna 
var medicinskt eller kirurgiskt kastrerade och skulle ha dokumenterade testosteronnivåer 
lägre än 50 ng/ml. Patienterna uppvisade god funktionsstatus (ECOG 0 – 1), och hade milda 
eller inga symptom (resultatet 0 eller 1 (asymtomatisk) eller 2-3 (milt symtomatisk) på Brief 
Pain Inventory-Short Form (BPI-SF).  Exklusionskriterier var bland annat viscerala 
metastaser (lever och lunga) liksom underliggande leversjukdom, okontrollerad hypertoni 
samt kliniskt signifikant hjärtsjukdom.  
 
Patienterna behandlades med 1 000 mg abirateron (4x250 mg en gång dagligen)+ 
prednisolon 5 mgx2 eller placebo+prednisolon 5 mgx2 (dessa grupper kallas härefter 
abiraterongruppen respektive placebogruppen). Alla patienter var antingen kirurgiskt 
kastrerade eller fortsatte med GnRH-analogbehandlingen under studiens gång. 
 
Patienterna skulle fortsätta med behandlingen till dokumenterad progression (radiografisk 
eller klinisk (smärta som krävde opioider, försämring av ECOG eller akut behov av 
strålning/kirurgi/kemoterapi)), oacceptabla biverkningar eller tills patienten ville utgå ur 
studien.  
 
De primära effektmåtten var total överlevnad (OS) och radiologiskt verifierad progressionsfri 
överlevnad (rPFS). Det senare definierades som tid till progression verifierat genom scanning 

6 Ryan et al. Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo plus prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic 
castration-resistant prostate cancer (COU-AA-302): final overall study analysis of a randomised, double-blind, placebo-
controlled phase 3 study. Lancet Oncol 2015;16:152-60. 
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av ben (efter modifierade PCWG2 kriterier), progression verifierat med CT eller MRI 
(modifierade RECIST) eller död. Verifieringarna gjordes av oberoende bedömare. 
 
Sekundära effektmått var bland annat tid till initiering av kemoterapi, tid till 
opioidbehandling mot cancersmärta, tid till PSA progression samt patientrapporterat utfall.  
 
 
Resultat 
Studien utvärderades i tre interimsanalyser samt en final analys. Efter den andra 
interimsanalysen kunde patienter byta behandling. Tabell 2 nedan redovisar resultat 
avseende OS: 
 
Tabell 2 
  Zytiga+prednisolone 

(n=546) 
Placebo+Prednisolon 

(n=542) 
Interimsanalys 2, dec 
2011 (median upp-
följning 22,2 mån) 

Antal event 147 186 
Median OS Ej uppnått 27,2 mån 
HR (95% CI) 0,75 (0,61-0,93), p=0,01* 

Interimsanalys 3, maj 
2012 (median upp-
följning 27,1 mån) 

Antal event 200 234 
Median OS 35,3 mån 30,1 mån 
HR (95% CI) 0,79 (0,66-0,95), p=0,0151* 

Final analys, mars 2014 
(median uppföljning 
49,4 mån) 

Antal event 741 
Median OS 34,7 mån 30,3 mån 
HR (95% CI) 0,80 (0,69-0,93), p=0,0027 

*=ej signifikant 
 
Vid analysen i maj 2012 hade 200 dödsfall inträffat i abiraterongruppen och 234 i 
placebogruppen. En trend till fördel för abirateron kunde visas men data var för omogna för 
att kunna räknas som slutgiltiga. Vid analysen i mars 2014, efter en median uppföljningstid 
på 49,4 månader var den totala överlevnaden signifikant längre i abiraterongruppen jämfört 
med placebogruppen och skillnaden var 4,4 månader.  
 
Abirateron sänkte risken för radiografisk progression eller död (rPFS) med 58% i analysen 
från 2010. Den mediana rPFS var dock inte uppnådd då. I den senare analysen var median 
rPFS 16,5 månader för Zytigagruppen jämfört med 8,25 månader för placebogruppen, se 
tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3 
  Zytiga+prednisolon 

(n=546) 
Placebo+Prednisolon 

(n=542) 
Interimsanalys 1, dec 
2010 (median upp-
följning 22,2 mån) 
oberoende 

Antal event 150 251 
Median rPFS Ej uppnått 8,28 mån 
HR (95% CI)  0,425 (0,347, 0,522), p<0,0001 

Interimsanalys 2, dec 
2011 (median upp-
följning 27,1 mån) 
gjordes av prövaren 

Antal event 271 336 
Median rPFS 16,5 mån 8,25 mån 
HR (95% CI)  0,52 (0,45-0,61), p<0,0001. 

 
Resultat från några sekundära effektmått visade att mediantiden till insättning av kemoterapi 
var 8 månader längre (25,2 månader) i abiraterongruppen jämfört med placebogruppen (16,8 
månader). Mediantiden till PSA-progression var signifikant längre i abiraterongruppen.  
Data från mätningarna gällande livskvalitet var till fördel för Zytiga.  
 
Efter progression av studieläkemedel fick cirka 67% av patienterna i abiraterongruppen och 
cirka 80% av patienterna i placebogruppen minst en annan terapi (räknat fram till finala 
analysen) enligt tabell 4 nedan, vilket kan påverka analysresultatet: 
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Tabell 4 
Läkemedel Abirateron Placebo 
Docetaxel 57% 61% 
Enzalutamid 16% 10% 
Cabazitaxel 18% 19% 
Abirateron 13% 44% 
 
Oönskade händelser i de kliniska studierna 
Den mediana behandlingstiden med Zytiga var dubbelt så lång i COU-AA-302 som i 
studierna postkemo. Generellt sett var Zytiga vältolererat och biverkningsprofilen var relativt 
lika den som ses vid behandling med Zytiga postkemo.   
 
Som väntat var biverkningar relaterade till mineralkortikoider (vätskeretention, hypokalemi 
och hypertension) vanligare i Zytigagruppen. Fler leverbiverkningar noterades i COU-AA-
302 jämfört med postkemostudierna, eventuellt på grund av att behandlingen pågick längre 
prekemo. Även hjärtrelaterade biverkningar var vanligare i COU-AA-302. 
 

 2.4.2 Kliniska studier postkemo 
 
Till grund för det första godkännandet av Zytiga för behandling av patienter med mCRPC 
som sviktat på kemoterapi låg framför allt resultaten från den kliniska studien COU-AA-301. 
Studien beskrivs i detalj i materialet från TLV:s prövning av postkemoindikationen (dnr 
3140/2011). 
 
Zytiga studerades i kombination med prednisolon för behandling av patienter med 
metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Till studien inkluderades 1195 patienter 
som tidigare genomgått en eller två kemoterapibehandlingar (inkl. docetaxelbehandlingar). 
Patienterna behandlades även med en GnRH-analog eller hade tidigare genomgått 
orkiektomi (kirurgiskt bortagande av testikeln). Det var inget krav på att patienterna skulle 
ha visat sjukdomsprogression med docetaxel eftersom toxicitet från denna behandling kan ha 
lett till utsättning. Ungefär 90 % av patienterna hade en funktionsstatuspoäng på 0-1 på 
ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)-skalan. 
  
Patienterna randomiserades till Zytiga 1000 mg (4 tabletter á 250 mg 1 gång dagligen) plus  
5 mg prednisolon 2 gånger dagligen eller placebo plus 5 mg prednisolon 2 gånger dagligen.  
 
Studiens primära effektmått var total överlevnad. Med total överlevnad avsågs tiden från 
randomisering fram till död oavsett orsak. I en analys som genomfördes efter att 552 dödsfall 
rapporterats hade 42 % (n=333) i Zytiga-gruppen och 55 % (n=219) i placebogruppen avlidit. 
En statistiskt signifikant förbättring av medianen av total överlevnad sågs i Zytiga-gruppen 
jämfört med placebogruppen, 14,8 månader respektive 10,9 månader (riskkvot 0,646 (95% 
KI:0,543-0,768)). En uppdaterad analys efter en median uppföljningstid på 20,2 månader 
visade total överlevnad i median 15,8 månader i Zytiga-gruppen och 11,2 månader i 
placebogruppen (riskkvot 0,740 (95% KI:0,638-0,859).  
  
Studiens sekundära effektmått var bland annat tid till PSA progression (bekräftat 25-
procentig ökning från patientens utgångsläge), radiologisk progressionsfri överlevnad 
och svarskvot för totalt PSA (minst en 50-procentig minskning från patientens 
utgångsläge). Samtliga sekundära effektmått vara signifikanta till Zytigas fördel.  
 
Mediantid till PSA-progression var 10,2 månader för Zytiga-gruppen och 6,6 månader för 
placebogruppen (HR=0,58; 95% KI:[0,462-0728], p<0,0001). Mediantid till radiologisk 
progressionsfri överlevnad var 5,6 månader för Zytiga-gruppen och 3,6 månader för 
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placebogruppen. (HR=0,67; 95% KI: [0,585-0776], p<0,0001). 
 
Säkerhetsprofilen för Zytiga ansåg EMA vid godkännandet vara acceptabel. Se även 
avsnitt 2.4.1. 
 
Företaget anför att det egentligen bara är patienter som tidigare endast fått terapi med 
docetaxel som borde vara aktuella för analys av total överlevnad eftersom övriga 
kemoterapier (t ex karboplatin och mitoxantron) som patienter i studie COU-AA-301 
tidigare fått inte används idag. 
 
Enligt baselinedata hade 70% i abirateron+prednison gruppen fått enbart en tidigare 
kemoterapiregim, och 30% hade fått två. I placebo+prednison gruppen så var 
motsvarande siffra 69 versus 31%. (De patienter som enbart fått docetaxel räknades som 
om de fått en kemoterapiregim, oavsett om de fått behandlingen i flera omgångar. De 
patienter som fått en ytterligare kemoterapiregim utöver docetaxel räknades som om de 
fått två). 
 
Resultatet från den finala analysen7 visar att de patienter som enbart fått en 
kemoterapiregim svarar bättre på abirateron+prednison (17,1 vs. 11,7 månaders OS, dvs 
5,4 månaders skillnad mellan grupperna) än totalpopulationen.  
 
I företagets observationsstudie (se nedan) hade ingående patienter i medel fått 1,5 
tidigare kemoterapier.  
 
TLV:s bedömning: Studierna som låg till grund för godkännandena av de två 
indikationerna visade att behandling med Zytiga+prednisolon ledde till ökad 
totalöverlevnad samt ökad progressionsfri överlevnad jämfört med behandling med  
placebo+prednisolon. Fördelar med Zytiga sågs också avseende exempelvis tid till 
insättning av kemoterapi och tid till PSA progression. TLV bedömer att dessa studier är 
av god kvalitet. Efter progression av studieläkemedel fick flertalet patienter minst en 
annan behandling vilket kan påverka analysresultaten. 
 
Biverkningar relaterade till mineralkortikoider (vätskeretention, hypokalemi och 
hypertension) var vanligare i Zytigagruppen. Lever- och hjärtrelaterade biverkningar var 
vanligare prekemo. 
 
Det saknas direkt jämförande studier mellan Zytiga och Xtandi liksom studier av 
sekventiell behandling innehållande exempelvis  Zytiga, Xtandi och docetaxel. 
 

 2.4.3 Observationsstudie 
 
Företaget har låtit IHE göra en observationsstudie för att undersöka huruvida klinisk 
praxis, gällande behandling med Zytiga post-docetaxel, överensstämmer med resultatet i 
den kliniska studien COU-AA-301. 
 
I COU-AA-301 var medianbehandlingstiden 7,4 månader i Zytiga+prednisolongruppen 
(ZP) och 3,6 månader i prednisolongruppen (P). Medianen för total överlevnad var 15,8 
respektive 11,2 månader (26%mindre risk för död jämfört med placebo). Mediantid till 
radiologisk progressionsfri överlevnad var 5,6 respektive 3,6 månader. 
 
Det primära målet för observationsstudien var att bestämma behandlingsdurationen för 

7 Fizazi et. al. Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: fi nal overall survival 
analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study Lancet Oncol 2012; 13(10):983-992. 
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Zytiga samt anledningar till att patienterna slutade med behandlingen. Sekundära mål 
var att beskriva utfallet i observationsstudien och analysera den externa validiteten i 
studieresultatet utifrån svenskt perspektiv. 
 
En retrospektiv journalgenomgång gjordes på urologklinikerna vid Skånes 
Universitetssjukhus, Blekingesjukhuset i Karlskrona och Uppsala Universitetssjukhus 
under 2-3 månaders tid gällande vuxna patienter med diagnosen mCRPC som behandlats 
med Zytiga. Data som samlades var baslinjekaraktäristika, PSA före och under 
behandling med Zytiga, progression (radiologisk respektive symtomatisk/klinisk), 
behandlingstid, behandlingssvar, anledningar till avslutande av behandling samt datum 
för död om aktuellt. De patienter som inte tidigare behandlats med docetaxel 
analyserades inte. 
 
Antalet patienter var 119 varav 50 levde vid studiens slut och 18 av dessa hade pågående 
behandling med Zytiga. Det fanns vissa osäkerheter angående exakta datum i materialet, 
exempelvis vilket datum som progression konstaterades. Det fanns även osäkerhet 
gällande datum för progression. Tre indikatorer för progression kunde användas och 
ibland användes mer än en indikator för en patient:  

• PSA: >50% av nadir 

• Radiografisk progression: nya metastaser eller ökad spridning 

• Symtomatisk/klinisk progression: ökad smärta eller skelettrelaterade händelser 
eller ökat behov av analgetika ellerbehov av palliativ radioterapi eller behov av 
ökad kortisondos  

Detta förfarande kan jämföras med den kliniska studien där sjukdomsprogression 
definierades som när alla tre av de ovan beskrivna indikatorerna inträffat för en patient. 
Definitionerna av indikatorerna var också till viss del olika. 
 
Resultat 
Alla patienter hade fått minst en behandling med docetaxel innan Zytiga och de flesta 
hade även behandlats med hormonella läkemedel. 
 
Efter Zytiga fick 63 av patienterna någon annan behandling, oftast kemoterapi (33 
patienter). Antalet patienter som fick en annan behandling var 36 och 17 patienter fick 
två andra behandlingar. 
 
Fyrtioen procent av patienterna svarade bra eller mycket bra på behandlingen när detta 
definierades som minskning i analgetikaanvändning, färre subjektiva symtom och 
antingen PSA-minskning (>25%) och/eller radiologiskt verifierad regression eller stabil 
sjukdom. Tjugofem procent av patienterna svarade inte på behandlingen. 
 
Den största anledningen till utsättning av behandlingen var att patienten inte svarade på 
behandlingen (26%), följt av endast PSA progression (22%), PSA+klinisk progression 
(17%) och PSA+klinisk+radiologisk progression (17%). Beträffande PSA var medelvärdet 
av höjningen 109% över nadir när behandlingen sattes ut, och i många fall (fast inte de 
flesta) gjordes ett uppföljande PSA-test innan beslut om utsättning fattades. Ofta 
inväntades två typer av progression innan beslut om utsättning fattades. 
 
Medianen för behandlingstid var 5,6 månader och resultaten för rPFS och total 
överlevnad var 4,4 månader respektive 16,6 månader. Patienterna behandlades i snitt 39 
dagar efter konfirmerad progression (medianvärde). Om patienterna delades upp efter 
svar på behandlingen var behandlingstiden 2,3 månader för de som inte fick respons, 5,6 
månader för patienter med stabil respons och 11,7 månader för de som hade god respons. 
 
Författarna tror att även patienter med ECOG mer än 2 fanns med i deras material och 
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behandlas med Zytiga i verkligheten. 
 
 

 2.4.4 Behandlingstider 
 
Mediantiden för behandling i COU-AA-302 (dvs före kemoterapi) var 13,8 månader i 
abiraterongruppen och 8,3 månader i placebogruppen vid den finala analysen i mars 
2014. Fördelningen i behandlingstid visas i nedanstående tabell 5 (hur många som är 
kvar i behandling vid olika tidpunkter): 
 
Tabell 5 

Tid Abirateron (N=542) Placebo (N=540) 
≥ 3 månader 93% 84% 
≥ 6 månader 81% 60% 
≥ 12 månader 56% 34% 
≥ 24 månader 13% 5% 

 
 
I COU-AA-301 (dvs efter kemoterapi) var behandlingstiderna kortare och mediantiden 
för behandling var 7,4 månader i abiraterongruppen jämfört med 4 månader i 
placebogruppen. Cirka 18% av patienterna behandlades i 0-12 veckor och 21% i 12-24 
veckor. 
 
Medianen för behandlingstid i observationsstudien var 5,6 månader och för cirka 25% av 
patienterna avslutades behandlingen för att patienten inte svarade på behandlingen. 
 
TLV har frågat experterna ifall de i klinisk praxis ser någon generell skillnad i 
behandlingslängd mellan Xtandi och Zytiga vid behandling av patienter post kemo. De 
har svarat att det än så länge saknas kunskap om detta men att behandlingslängden 
borde vara liknande. 
 

 2.4.5 Patientantal 
 
Det är svårt att uppskatta hur stor gruppen av kastrationsresistenta patienter är i Sverige 
eftersom detta tillstånd inte registreras som en separat diagnos. Idag behandlas cirka 
800-1 000 patienter med Zytiga och Xtandi (beräknat utifrån försäljningsdata och 
genomsnittlig behandlingstid enligt studiedata) och läkemedlen rekvireras framför allt 
för postkemoindikationen.  
 
Det är känt att metastaserad kastrationsresistent prostatacancer orsakar majoriteten av 
dödligheten i prostatacancer (cirka 2 400 patienter per år). Däremot är det okänt hur 
många män som avlider av andra orsaker men som även har kastrationsresistent 
prostatacancer och sålunda skulle ha varit aktuella för behandling med Zytiga. Företaget 
har i ansökan skattat den totala populationen av patienter med mCRPC till 2 500 baserat 
på antal patienter som avlider i prostatacancer per år. 
 

 2.4.6 Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser 
 
Företaget har gjort en indirekt jämförelse mot Xtandi i den hälsoekonomiska analysen  
prekemo och då använt data från studierna COU-AA-302 och PREVAIL för analysen. I de 
båda studierna är det inte samma kontrollarm eftersom Zytigastudien har prednisolon 
som kontroll.  
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TLV:s bedömning: Det finns skillnader mellan Xtandi och Zytiga, exempelvis gällande 
verkningsmekanism, biverkningar, intag samt att Zytiga tas med prednisolon. Det finns 
dock inga jämförande kliniska studier mellan läkemedlen utan jämförelser kan bara 
göras indirekt. Indirekta jämförelser innebär alltid ett stort mått av osäkerhet. Det 
saknas också kunskap om eventuella skillnader i klinisk praxis mellan läkemedlen, 
särskilt när det gäller användning prekemo. TLV bedömer därför att Xtandi och Zytiga, 
vid nuvarande kunskapsläge, i princip kan betraktas som två likvärdiga 
behandlingsalternativ. 
 
   
   
 

3 Hälsoekonomi 
 

3.1 Prekemoterapi 
 
Den hälsoekonomiska modellen för prekemoterapi jämför Zytiga med dels bästa möjliga 
omvårdnad, dels Xtandi. 
 
Modellen använder diskret händelsesimulering (DES) för att följa patienterna enligt en 
behandlingssekvens. Modellen uppskattar den tid som tillbringas i olika stadier som 
progressionsfrihet och total överlevnad. 
 
Tidshorisonten omfattar hela patientens livstid. Patienterna är 70 år i modellens inledning. 
 
TLV:s bedömning: DES-modeller är komplexa. Det gör dem svårare att utvärdera. En 
enklare modell hade sannolikt varit möjligt att använda.  
 
Tillstånden i modellen är relevanta inom utvärdering av cancerterapi. 
 

 3.1.1 Effektmått 
 
Klinisk effekt 
Behandlingssekvenserna i Zytigaarmen och i prednisonarmen har utvecklats med studie 
COU-AA-302 som grund. Finala data från juni 2014 används när 68 procent av patienterna 
har avlidit. Data gällande efterföljande behandlingar samlades så länge patienterna var vid 
liv. Behandlingssekvensen för Xtandi har sin grund i PREVAIL-studien. Företaget har gjort 
en matchningsjusterad indirekt jämförelse mellan Zytiga och Xtandi.  
 
Behandling med docetaxel följer på progression med den initiala behandlingen. Efter 
progression på docetaxel ges Xtandi till de patienter som ursprungligen hade Zytiga. För de 
patienter som ursprungligen fick Xtandi eller enbart prednisolon ges Zytiga.   
 
Hälsorelaterad livskvalitet 
Företaget har gjort en livskvalitetsstudie med EQ-5D som metod. Nyttovikterna i modellen 
baseras i huvudsak baseras den studien8. Där ingår 163 brittiska patienter med metastaserad 
prostatacancer som har progredierat under hormonbehandling. Följande tillstånd ingår i 
studien. 

8 Oxford outcomes Utility measurement study in metastatic castrate resistant prostate cancer 2013. 
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Tabell 6 Nyttovikter 
Asymptomatisk eller 
milt symtomatisk före 
kemoterapi 

Symtomatisk före 
kemoterapi 

Kemoterapi Efter kemoterapi 

0,83 0,62 0,69 0,7 
  
Det palliativa tillståndet utgår från en svensk prostatacancerstudie. Nyttovikten för det 
tillståndet har de satt till 0,5, vilket är ett genomsnittsvärde från patienternas sista tolv 
månader i den studien. 
 
Dessutom ingår nyttoinkrement för aktiv behandling jämfört med WW på 0,021 vid 
prekemoterapi och 0,04 på postkemoterapi. 

 3.1.2 Kostnader och resursutnyttjande 
 
Kostnader för läkemedlet 
Det ansökta priset för Zytiga är 26 292 kronor per 30 dagar. Det är lägre än nu gällande 
listpris på Zytiga som är 30 999,5 kr. Kostnaden för prednisolon är 43 kronor per månad. I 
modellen är det en månadskostnad för docetaxel på 11 025 kronor per månad. Kostnaden för 
Xtandi är 30 004 per månad. 
 
Vårdkostnader och resursutnyttjande  
Företaget genomförde en intervjuundersökning i syfte att ta reda på den månatliga 
kostnaden för vård av prostatacancerpatienter med metastaserad sjukdom när Zytiga 
initieras. Utöver läkemedel uppgår den månatliga kostnaden, enligt undersökningen, till 
3 442 kronor under de första 3 månaderna. Därefter är kostnaden 2 299 kronor per månad. 
 
Indirekta kostnader 
Kostnader för frånvaro från arbetet i samband med undersökningar och administrering av 
docetaxel ingår i modellen för de 29 procent av patienterna som antas ha sysselsättning. 
Däremot ingår inga kostnader för frånvaro från arbetet till följd av sjuklighet. 
 

 3.1.3 Resultat prekemo 
Enligt företagets modell blir kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår 1 040 000 kronor för 
prekemobehandling  med Zytiga+prednisolon jämfört med enbart prednisolon. Att exkludera 
de samhällsekonomiska kostnaderna har försumbar betydelse, eftersom enbart frånvaro från 
arbetet vid docetaxel ingår i modellen.  
 

 
 

Tabell 7 Modellresultat i ett livstidsperspektiv vid prekemoterapi. Diskonterade värden. 
 Zytiga BSC 
Kostnader, totalt 1 101 056 562 088 
Levnadsår 3,52 3 
Kvalitetsjusterade levnadsår 2,52 2,01 
Kostnad per kvalitetsjusterat 
levnadsår 

1 044 866 
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TLV:s bedömning: Med det ansökta priset (26 292 kronor per 30 dagar) så finns det inte 
belägg för att den nytta Zytiga innebär som prekemobehandling står i rimlig relation till den 
höga kostnaden vid en jämförelse med bästa möjliga omvårdnad. 
 
TLV har inte kunnat bedöma den indirekta jämförelsen mot Xtandi. TLV har utgått från att 
läkemedlen har likvärdig effekt. Det ansökta priset för Zytiga är lägre än Xtandis listpris. 
Dessutom ingår inte Xtandi i läkemedelsförmånen. Xtandi försäljs för närvarande med en 
konfidentiell rabatt. TLV kan inte värdera den i jämförelse med den sidoöverenskommelse 
som är föreslagen för Zytiga.  
 
 

3.2 Postkemoterapi 
 
Företaget har utformat en ny modell för att analysera kostnadseffektiviteten för Zytiga som  
postkemoterapi. Det är en area-under-the-curve-modell med en cykellängd på 30 dagar.  
Tidshorisonten är patientens levnad.  
 
Zytiga+prednisolon jämförs med enbart prednisolon med avseende på kostnader och 
effekter. Det senare är mätt i kvalitetsjusterade levnadsår. 
 
Patienterna i Zytigaarmen använder läkemedlet i enlighet med behandlingstiden i den 
tidigare beskrivna svenska observationsstudien. Överlevnaden är modellerad efter den 
kliniska studien.    
 
Genomsnittåldern vid behandlingsstart är 69 år, vilket är detsamma som i den kliniska 
studien. Med tanke på patienternas ålder ingår inga effekter på frånvaro från arbetet. 

 3.2.1 Effektmått 
 
Klinisk effekt 
 
Total överlevnad för de olika behandlingsarmarna kommer från den kliniska studien COU-
AA-301. Relativt få patienter var vid liv när tidpunkten inträdde då det inte längre fanns data. 
Modelleringsperioden blir därmed ganska kort.  
 
Tid till behandlingsavslut hämtades i base-case från den svenska observationsstudien. 
Känslighetsanalys finns med data från den kliniska studien. I det närmaste samtliga patienter 
hade avslutat behandling inom observationstidens ram.  
 
Hälsorelaterad livskvalitet 
I den kliniska studien ingick det cancerspecifika livskvalitetsformuläret FACT-P. Genom en 
algoritm har företaget omvandlat resultatet från FACT-P till EQ-5D med den brittiska 
tariffen. Den grundläggande nyttovikten för patienterna i modellen fram till progression är 
0,78. Dessutom har skillnaden mellan patienterna som behandlas med Zytiga och 
patienterna som behandlas med prednisolon estimerats till 0,0456. Under behandling läggs 
0,0456 till den grundläggande nyttovikten för patienter som behandlades med Zytiga.  
 
De sista åtta månaderna i livet utgår modellen från att den hälsorelaterade livskvaliteten är 
0,58. Den uppgiften kommer från en svensk studie där den hälsorelaterade livskvaliteten 
bland patienter som senare avlidit i prostatacancer uppmättes9.  
 

9 Sandblom G et al 2004 A population-based study of pain and quality of life during the year before death in men with prostate 
cancer British journal of Cancer 90:1163-1168. 
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TLV:s bedömning: Nyttovikten om 0,58 avser 8-12 månader före livets slut i studien av 
Sandblom et al. I modellen anses den representera de sista åtta månaderna. Nyttovikten kan 
därmed vara överdriven. En justering har dock liten betydelse.  

 3.2.2 Kostnader och resursutnyttjande  
 
Kostnaderna i modellen är som i prekemomodellen bortsett från att indirekta kostnader inte 
ingår. 
 

3.3 Resultat postkemo 
 
Enligt företagets modell är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår 820 000 i 
postkemoterapi för patientgruppen som före Zytiga enbart har fått ett läkemedel som 
kemoterapi (exempelvis docetaxel). För hela patientgruppen genererar modellen en kostnad 
på 915 000 kronor. I dessa resultat har TLV inkluderat en nyttovikt i progression som är 
lägre (0,5) än den av företaget angivna.  
 
Ovanstående belopp bygger på att behandlingstiden är sex månader i genomsnitt. Om 
behandlingstiden skulle vara längre än vad som har visats i den svenska observationsstudien 
skulle kostnadseffektiviteten kunna förändras till det sämre.  
 

3.4 Resultat inklusive sidoöverenskommelse 
 
Företaget har inkommit med förslag till sidoöverenskommelse för att hantera den osäkerhet 
som behandlingstiden kan innebära. Överläggningarna har resulterat i en överenskommelse 
mellan företaget och landstingen som innebär en riskdelning som medför att kostnaderna för 
behandling som överstiger [----] månader samt kostnaderna för behandling av patienter 
under de första [--] månaderna reduceras. Läkemedelskostnaden under de första [--] 
månaderna ersätts till [--------------] av företaget. Motsvarande procentsiffra för den delen av 
behandlingstiden som överstiger [--] månader uppgår till [--------------].  
 
Överenskommelsen innebär att den förväntade genomsnittliga behandlingkostnaden 
minskar. Därmed reduceras kostnaden per kvalitetsjusterade levnadsår. Hur stor en sådan 
minskning blir beror på patienternas behandlingstid. För prekemoterapi är en rimlig 
uppskattning att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår kan reduceras till 700 000 kronor. 
För postkemoterapi kan kostnaden per kvalitetjusterat levnadsår förväntas vara ännu lägre.  
 

3.5 Budgetpåverkan 
Företaget har prognostiserat att [------] patienter per år kommer att behandlas med Zytiga. 
Antagandet utgår från att 2 500 patienter dör av prostatacancer och att hälften av 
patienterna behandlas med Xtandi. Med det pris som företaget ansökte om initialt och en  
sidoöverenskommelse beräknade företaget att den årliga försäljningen kommer att vara [-----
-----------------].  
 
TLV:s bedömning: I den kliniska prekemostudien behandlades patienterna i median i 13,8 
månader. I den svenska observationsstudien över postkemobehandling var behandlingstiden 
i median sex månader. Det är tänkbart att patienter som har behandlats med Xtandi prekemo 
får Zytiga postkemo och vice versa. Det är i nuläget omöjligt att gissa om framtida 
marknadsandelar för Zytiga och Xtandi. Den av företaget prognostiserade försäljningen kan 
mycket väl vara en underskattning. 
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4 Subvention och prisnivåer i andra länder 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Regler och praxis 
 

5.1 Författningstext m.m. 
Grunder för den etiska plattformen framgår av 15 § lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen). Denna paragraf och andra aktuella bestämmelser 
framgår av bilaga 1. 

5.2  Den etiska plattformen 
TLV:s beslut om pris och subvention ska enligt förmånslagen fattas så att kostnaden för att 
använda läkemedlet, med beaktande av människovärdesprincipen och behovs- 
solidaritetsprincipen, blir rimlig, från medicinska, humanitära och samhällsekono-miska 
synpunkter.  
 
TLV:s bedömningar utgår därmed från den etiska plattformen inom hälso- och sjukvården 
med tre grundläggande principer: människovärdesprincipen - att vården ska respektera alla 
människors lika värde, behovs- och solidaritetsprincipen – att de som har de största 
medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper samt 
kostnadseffektivitetsprincipen – en rimlig relation mellan kostnader och effekt. 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en 
behandling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög 
eller om det finns få andra behandlingar att välja bland. En lägre kostnad per QALY kan 
krävas när det finns faktorer såsom exempelvis större volymer, konkurrens eller stora 
budgetkonsekvenser. 

5.3 Författningstext m.m. 
Grunder för den etiska plattformen framgår av 15 § förmånslagen. Denna paragraf och andra 
aktuella bestämmelser framgår av bilaga 1. 

5.4 Proposition 2013/14:93 – en kort sammanfattning 

 5.4.1 Utveckling av den värdebaserade prissättningen  
Regeringen har bedömt att den värdebaserade prissättningen av originalläkemedel utan 
generisk konkurrens ska utvecklas (proposition 2013/14:1 och 2013/14:93). Målsättningen är 
att prismodellen, så långt möjligt, ska kunna bidra till tidig tillgång till nya och innovativa 
läkemedel samt säkerställa att det vi betalar för läkemedel inte överstiger värdet för det-
samma. Samtidigt ska prismodellen också möjliggöra god kostnadskontroll i landstingen och 
säkerställa att prisnivån på läkemedel är i nivå med andra jämförbara länder (prop. 
2013/14:93, s. 50). 
 

Dessa uppgifter är borttagna då företaget inte eftergivit den sekretess som gäller enligt 
30 kap 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bilagan till offentlighets- 
och sekretessförordningen (2009:641), punkt 16. 

17 



 

Utvecklingen av den värdebaserade prissättningen syftar till att säkerställa att läkemedel är 
kostnadseffektiva under hela livscykeln och om möjligt öka kostnadseffektiviteten vid 
nyintroduktion och omprövningar av läkemedel. TLV ska således åstadkomma en mer 
träffsäker och dynamisk prissättning, men även stödja en mer kostnadseffektiv läkemedels-
användning (prop. 2013/14:93, s. 57). För att åstadkomma detta anser regeringen att TLV 
behöver tillämpa nya instrument och utveckla befintliga. En angelägen insats för att utveckla 
befintliga instrument är att TLV, i ett närmare samarbete med landstingen, bör utveckla 
prismodellen för subvention av öppenvårdsläkemedel och möjliggöra ökad hänsyn till pris- 
och volymkomponenter inom ramen för pris- och subventionsbesluten (prop. 2013/14:93, s. 
57 f.). 
 
Nuvarande regelverk reglerar att TLV ska ge såväl landsting som sökande företag möjlighet 
till överläggning i samband med att ett läkemedelsbolag ansöker om att ett läkemedel ska 
ingå i läkemedelsförmånerna. Detaljerna om hur dessa överläggningar ska gå till finns 
emellertid inte reglerad i lagstiftningen. Regeringen anser att TLV bör utreda möjligheterna 
att utveckla överläggningarna i syfte att inkludera volymkomponenter i samband med ett 
förmånsbeslut. Regeringen uttalar vidare att ett nytt sätt att arbeta, där landstingen tydligt 
knyts till TLV:s beslutprocess bygger på frivillighet, där TLV kan erbjuda landstingen och 
läkemedelsföretagen en arena att förhandla och komma överens om volymer och andra 
villkor inom ramen för TLV:s beslutprocess, när det gäller att fastställa ett förmånsgrun-
dande pris (prop. 2013/14:93, s. 59). TLV bör således samverka i beslutsprocessen för att 
kunna inkludera volymåtaganden (prop. 2013/14:93, s. 76). 
 

 5.4.2 Ordnat införande för likvärdig tillgång till läkemedelsbehandling  
Regeringen uttalar i proposition 2013/14:93 vidare att det är centralt att den värdebaserade 
prismodellen finns i en kontext som gynnar tidigt och ordnat införande av nya värdeskap-
ande läkemedel (s.77). Det finns, enligt regeringen, ett behov av att samordna sjukvårdens 
aktiviteter rörande nya innovativa och kostnadseffektiva läkemedel. Utvecklade metoder för 
uppföljning och fortsatt utveckling av kvalitetsregister samt delning av data över uppföljning 
i klinisk användning är områden där samarbeten mellan sjukvården och företagen kan skapa 
mervärden för båda. Introduktion av nya läkemedel bör alltid ske ordnat och användningen 
av nya läkemedel kopplas till systematiska uppföljningar (prop.2013/14:93, s. 78). 
 
En sammanhållen nationell introduktionsprocess för nya innovativa läkemedel är ett viktigt 
steg för att optimera tidig användning av nya, innovativa och kostnadseffektiva läkemedel 
och att undvika oönskade skillnader mellan olika landsting. Prismodellen och bedömningar 
av kostnadseffektiviteten är viktiga delar i en sådan process tillsammans med effektiv 
uppföljning av uppnådda resultat (prop. 2013/14:93 s. 78 f.). För att processen med ordnat 
införande ska kunna genomföras krävs utvecklade samarbetsformer mellan sjukvård, 
myndigheter och läkemedelsindustri, som bör präglas av förutsägbarhet, långsiktig och 
överskådlig introduktions- och uppföljningsprocess. En prismodell där ambitionen är att 
attrahera innovativa kostnadseffektiva läkemedel tidigt har en naturlig koppling till en 
nationell introduktionsprocess. Ökad kunskap och uppföljningar av tidiga resultat är viktig 
återkoppling för att avgöra i vilken utsträckning användningen av ett läkemedel är kostnads-
effektiv. Uppföljningar av behandlingsresultat i klinisk användning är också en viktig 
kunskap för de forskande läkemedelsföretagen (prop. 2013/14:93 s. 79). 
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5.5 Praxis 
 
Prostatacancer 
 
Zytiga 
Under 2012 avslog TLV ansökan om subvention av Zytiga (dnr 3122/2011). 
Behandlingsvinsten beräknades till 0,38 kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) med en 
kostnad per QALY på 1 135 000 kronor. Nämnden konstaterade att kostnaden låg över vad 
TLV tidigare kunnat acceptera. Två månaders förlängd behandling skulle ge en 
kostnadseffektivitetskvot på 1 268 000 kronor per QALY och TLV bedömde att det var det 
mest troliga scenariot vid ett beslut om full subvention. Utfallet var i betydande utsträckning 
känsligt för behandlingens längd och osäkerheten påverkade kostnaden uppåt. Trots den 
positiva effekten på överlevnad och livskvalitet samt att sjukdomen har en hög svårighetsgrad 
ansågs kostnaden vara för hög. 
 
Xtandi 
Under 2014 beslutade TLV att avslå ansökan om subvention av Xtandi (dnr 2775/2013). En 
klinisk studie visade en förlängd överlevnad med 4,8 månader i median jämfört med placebo 
och patienterna visade på en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och minskad smärta. 
Osäkerheten om klinisk effekt bedömdes som låg. Med traditionella brittiska värderingarna 
av hälsotillstånd uppmätta med EQ-5D hamnade kostnaden per QALY på åtminstone 1 100 
000 kronor och med de nya svenska värderingarna blev kostnaden något lägre. Analysen 
inkluderade den direkta nyttovinsten av att använda Xtandi. Kostnaden bedömdes inte var 
rimlig ur ett medicinskt, humanitärt och samhällsekonomiskt helhetsperspektiv. 
 
Äggstockscancer 
 
Lynparza 
Under 2015 beslutade TLV om subvention för Lynparza (dnr 4034/2014), på villkor att 
företaget kommer in med ett uppdaterat hälsoekonomiskt underlag till TLV i samband med 
att finala överlevnadsdata från studie 19 skickas in till EMA år 2017. 
 
Kostnad per vunnet QALY var i TLV:s grundscenario 964 000 kronor. TLV bedömde att med 
trovärdiga scenarioanalyser, där extrapoleringen av effektdata varieras från TLV:s 
grundscenario, landade ICER-värdet någonstans mellan 817 000 – 1 225 000 kronor. Alla 
slutresultat i intervallet var tänkbara. Det breda intervallet är ett uttryck för osäkerheten i 
extrapoleringen av studieresultat. TLV bedömer att trots en hög osäkerhet i extrapolering av 
effektdata så är modelleringen gjord på bästa sätt utifrån förutsättningar i form av tillgänglig 
data. 
 
Den bästa uppskattningen av kostnad per vunnet QALY av behandling med Lynparza jämfört 
med ”vänta och se” var alltså cirka 964 000 kronor. En kostnad på 964 000 kronor per QALY 
bedömdes som rimlig med hänsyn tagen till tillståndets svårighetsgrad. 
 
 
Hepatit C 
Under 2014 och 2015 beslutade TLV om subvention för flera hepatit C-läkemedel. I följande 
ärenden minskades osäkerheter i underlagen genom riskdelning mellan företag och 
landsting, vilket ledde till att TLV kunde besluta om mer omfattande subventioner för 
läkemedlen än som annars varit möjligt: Olysio (1890/2014), Daklinza (2323/2014), Exviera 
(4720/2014), Viekirax (4721/2014) och Harvoni (4091/2014). Överenskommelserna i 
ärendena rör behandlingslängd och patientantal. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
 
8 § Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att 
läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa 
att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att 
fastställa inköpspris och försäljningspris. 
 

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel 
eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.  

 

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 
läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst 
användningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 

  

15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och 
försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning  

1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 2 
§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, 
humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och 

2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en 
sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § 
läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 

 
16 § Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med tillämpning av de i 15 § 
angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som godkänts enligt 5 § första stycket andra 
meningen läkemedelslagen (1992:859) eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i 
samma paragraf ingå i läkemedelsförmånerna utan hinder av att inköpspris och 
försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet. 
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